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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Puzzel    

Kindcentrum 
‘De Nieuwe Linde’ 
schaatst voor 
water in Ethiopië

Gouden 
‘pioniersechtpaar’ 
Gerhard en Gemma 
Alink

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

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

Dwèrser 
dan Dwèrs!

Jaargang 59 • Nr. 47 • 23 november 2017

TAXATIE?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

WOW! 

‘Op oe gezondheid’

Een kwartet met vier sterren 
voert De Dwèrsklippels aan
Door Mariët Jonkhout

e afgelopen periode werd de geruchtenstroom in het Nuenense met 
de week groter en na iedere serie hints in deze krant namen de specu-
laties toe. Maar nadat op zondagavond 12 november meer dan 400 

appjes in Nuenen waren verspreid, ging het helemaal los. Telefoontjes over 
en weer, praat in de kroeg en zelfs diverse appjes met vragen naar de redac-
tie over de nieuwe prins(es) van de Dwèrsklippels, het bleek het volledige 
dorp in zijn greep te hebben. Toch was er niemand die nu werkelijk wist wie 
de kartrekker van het komend seizoen zou gaan worden, dus kwam men op 
zaterdagavond 18 november en masse en zeer nieuwsgierig naar Het Kloos-
ter om te aanschouwen of de lucky guess van velen waarheid bleek te zijn.

In Het Klooster was men eerst getuige 
van het afscheid van Vrouwe Jura en 
haar twee hofdames Sana en Scripta. 
Het vorige carnavalsseizoen was on-
der hun leiding een geweldig feest ge-

worden en een vrouw als scepter-
zwaaier is het dorp beter bevallen dan 
menigeen gedacht had. Liefdevol werd 
de Vrouwe opgenomen in het legioen 
van Oud Prinsen en dit gold ook voor 

de twee hofdames, welke toetraden tot 
de steeds verder uitbreidende club van 
Oud Adjudanten, de DOA. 

Na dit mooie afscheid, het was onder-
tussen na tienen, werd het tijd de aan-
dacht te richten op wat er komen zou. 
De zaal was inmiddels compleet vol 
gelopen en als de wc-juffrouw geen 
brede barrière had opgeworpen in de 
gang naar de toiletten, had men hier 
ongetwijfeld ook nog wat ruimte inge-
nomen. De temperatuur steeg met de 
minuut en aan velen was inmiddels te 
merken dat het bier rijkelijk vloeide.

Om 23.11 uur precies gebeurde er iets 
in de zaal waar niemand op gerekend 
had. Vier als butlers geschminkte per-
sonen begonnen witte zakdoekjes uit 
te delen. Deze butlers werden uitge-
breid bestudeerd maar niemand kon er 
echt chocola van maken. Ineens klinkt 
een hotelbelletje en ontvouwt zich een 
prachtig decor dat gelijkenissen ver-
toont met Allo Allo. In het decor, ont-
worpen door Hans Kuijten ziet een 
oplettende kijker allerlei details die 
hints geven voor een nieuw gezel-
schap, maar er is geen tijd hier aan-
dacht aan te besteden want op het po-
dium staat plots een apotheker die een 
kleine voorstelling à la Lumière uit 
Beauty and the beast weggeeft, met 
twee gaperborden als handen. Ook 
verschijnen de butlers weer ten tonele, 
strak in het pak en met een stoïcijnse 
upperlip. Muziek zwelt aan en beken-
de tonen van Les lacs du Connemara 
gaan over in Liberté wat de housever-
sie blijkt van hetzelfde nummer. De 
butlers komen in beweging en halen 
hun eigen witte zakdoekjes tevoor-
schijn waarmee ze steeds sneller gaan 
zwaaien, een beweging die door ieder-
een wordt overgenomen. Als dan ook 
nog het licht verandert in black light, 
krijgt de hele zaal kippenvel want, ter-

wijl het wuiven nog in volle gang is, 
zijn ineens de butlers verdwenen en 
staat er een kleurrijk kwartet op het 
podium. Prins Hospitalis en zijn adju-
danten Hotella, Coiffura en Terra heb-
ben hun entrée gemaakt. In de zaal 
klinkt gejuich, er staat weer een fantas-
tisch stel en het “zie je wel, gaaf, ik wist 
het” is niet van de lucht.

De nieuwe prins, Prins Hospitalis, is 
in het dagelijks leven Roel Kuijpers 
(41) en afdelingshoofd bedrijfsvoe-
ring in de apotheek van het St. Anna 
in Geldrop. Hij is getrouwd met Ruth 
oftewel adjudant Hotella. Samen met 
adjudanten Coiffura en Terra, Jos en 
Yvonne Duitsman zullen ze als een 
kleurrijk kwartet voorgaan in een 
meer dan geweldig carnaval.

Roel, geboren in Eindhoven maar al 
jaren woonachtig in Nuenen, leerde 
Jos kennen op de tennisbaan en 

sindsdien vormen zij, samen met hun 
vrouwen een zeer hechte vrienden-
groep. Het kwartet heeft vijf zonen, 
Bram en Mec x van tien, Sjoerd en 
Beau van acht en Teun van zes. Het 
bourgondische en zeer gastvrije le-
ven is hen, net als het carnaval trou-
wens, met de paplepel ingegoten en 
dat zullen ze aan iedereen laten mer-
ken. Als kwartet gaan ze dan ook het 
komende carnaval ‘un mooi fisje 
bouwe’. Aan hun motto zal het niet 
liggen ‘Op oe gezondheid’. Het kan 
niet beter. Hoe mooi kan het carnaval 
beginnen?

de twee hofdames, welke toetraden tot 

Foto: John Geven Studios

Onder begeleiding van zijn Pieten en showkorps O&V was zondagmid-
dag de intocht van Sinterklaas in Nuenen. Zaterdag zette hij al voet aan 
Nederlandse wal in het Friese Dokkum na een moeizame reis uit Spanje. 
Op de kiosk in het Park nam Sinterklaas uit handen van burgemeester 
Houben de sleutel van sporthal De Hongerman in ontvangst. Daar 
waren een groot Pietenfeest en een ballonnenwedstrijd georganiseerd.

D
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SPORT

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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Wat heb ik er aan?
Op elk moment staat belangrijke informatie over zorg, opvoeding 
en inkomen op NuenenHelpt.nl Ook het online hulpmiddel Share-
Care is op NuenenHelpt.nl te vinden. ShareCare maakt het voor 
groepen eenvoudig om met elkaar te communiceren en de zorg 
rondom iemand te organiseren. Afspraken plannen, zorgtaken ver-
delen of gewoon even ‘bijkletsen’. ShareCare biedt het op een ge-
bruikersvriendelijke manier aan en zorgt daarmee dat ‘zorgen voor’ 
geen zware belasting is, maar een groepstaak die voldoening geeft. 
Kijk zelf op NuenenHelpt.nl

En als ik het antwoord niet vind dat ik zoek?
Dan kunt u alsnog bij het Centrum Maatschappelijke Dienstverlening 
(CMD) terecht. Voor al uw vragen over omgaan met geld, dagbe-
steding, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, vrijwilligerswerk of 
mantelzorg: bel 040 - 283 16 75, of loop binnen op Berg 22c; maan-
dag t/m donderdag 08.30-16.00 uur, dinsdag ook nog ‘s avonds van 
19.00-21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.

ONTVANGST SINTERKLAAS IN NUENEN
Sinterklaas is weer in Nuenen. Op zondag 19 november ontvingen 
burgemeester Maarten Houben en jeugdburgemeester Lynn Gevers 
Sinterklaas op de kiosk in het Park. Het was een stralende dag. 
Complimenten voor de organisatie @sinterklaasnuenen.nl. De Lo-
kale Omroep Nuenen maakte een mooie (foto)reportage.

Foto: Facebookpagina Lokale Omroep Nuenen

NL-ALERT
Bij een ramp in jouw omgeving, wil je weten wat je moet 
doen. Daarom is er NL-Alert. Als er een noodsituatie bij 
jou in de buurt is, dan ontvang je een tekstbericht op je 
mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat 
je op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert. Direct 
informatie bij een noodsituatie.

Stel je mobiel in
Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld 
voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit 
zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in. NL-Alert 
is gratis.

Controlebericht
Maandag 4 december zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert 
controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, is jouw 
mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Je weet dan zeker dat je wordt 
geïnformeerd als je in de buurt bent van een echte noodsituatie 
bent. Voor meer informatie kijk op www.nl-alert.nl

VERGUNNINGEN     
PERIODE 12-11-2017 EN 19-11-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is vorige week ge-
publiceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Molvense Erven, kavel 1 Oprichten woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Mgr. Frenkenstraat 48 Plaatsen erfafscheiding 
Ten Hout 14 Uitbreiden woning 
Jacobushoek 5,  Brandveilig gebruik kinderopvanglocaties
Jacob Catsstraat 1, Heuvel 5 Kids Society Erica 
Collseweg 20 Oprichten showroom met wasboxen 
Weverstraat 45 Plaatsen opbouw op uitbouw 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Doorkomst wandeltocht OLAT 
Gerwen Boekenmarkt Gerwen 26 jan. 
Park, Nuenen Ameezing carnaval 11 feb. 
Collse Hoefdijk 24 Kerstbijeenkomst Collse Hoeve 19 dec. 

Digitale bekendmakingen
Datum Locatie Omschrijving 
17-11-2017 Nuenen c.a. Uitwerkingsplan “Uitbreidingsplan Nuenen-West, 
  uitwerkingsplan 2”, besluit Hogere grenswaarden

Bovenstaande kennisgevingen zijn geen offi ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. 
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten 
digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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

Grote dozen en karton kunnen 24/7 naar de gratis 
brenghoek op de milieustraat.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door St. Leger des Heils 
Fondsenwerving.

GEMEENTE LANCEERT NIEUWE WEBSITE:  
NUENENHELPT.NL

Voor (bijna) alle vragen over zorg, opvoeding en inkomen
Op de nieuwe website NuenenHelpt.nl staan heel veel antwoorden 
en adviezen over zorg, opvoeding en inkomen. Op één plaats bij elkaar. 
Met namen en telefoonnummers van de juiste contactpersoon bij wie 
u moet zijn als u in de gemeente Nuenen woont. NuenenHelpt.nl biedt 
betrouwbare, praktische en actuele informatie.

Voor wie is NuenenHelpt.nl?
Voor iedereen die in de gemeente Nuenen woont en informatie en 
contactgegevens zoekt van professionals en vrijwilligers die willen 
helpen met zorg, opvoeding en inkomen. Ook voor mensen die zelf 
niet in Nuenen wonen, maar er wel familie (bijvoorbeeld ouders) 
hebben en die (plotseling) ondersteuning nodig hebben.  

Bij een ramp in jouw omgeving, wil je weten wat je moet 

mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat 
je op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert. Direct 

NUENENHELPT.NL

Door het leven met ADHD
Op vrijdag 17 november is het nieuwe boek 'TOBNIE - mijn leven met adhd' 
van Mirande van Reenen uit Nuenen verschenen. Deze biogra� e wordt uit-
gegeven door Uitgeverij Boekscout.

Mirande van Reenen slaat zich nu bij-
na 50 jaar met adhd door het leven. In 
dit biografische boekje doet ze zelf 
verslag, al heeft ze het gevoel dat ze 
aan een blinde probeert uit te leggen 
hoe de kleur geel eruit ziet. Hoe ‘het 
werkt’ in haar hoofd, wat het doet met 
haar gezin en relaties, hoe de omge-
ving ermee kan worstelen. De deskun-
digen, de regels en instanties. De pro-
blemen om een geschikt baantje te vin-
den. Maar ook over de hilarische 
misverstanden, het verdwalen ondanks 
de navigatieapparatuur in de auto en de 
komische situaties waarin Mirande ge-
regeld verzeild raakt.
Haar directe familie komt eveneens 
aan het woord - want ook die hebben 
meer dan het nodige meegemaakt.

Over de auteur
Mirande van Reenen (1969) begon aan 
vele opleidingen, de meeste in de zorg, 
geniet van haar relatie met de stand-
vastige Jan, heeft drie prachtige doch-
ters, een hond, drie kippen, een druk 
huishouden en slaat zich door haar le-
ven met ADHD. Een verhaal van vallen 
en steeds weer opstaan, met een lach 
en een traan.

Boekgegevens
Titel: TOBNIE - mijn leven met adhd 
Auteur: Mirande van Reenen, Aantal 
pagina's: 202. ISBN: 9789402240771 
Verkoopprijs: € 19,99, Uitvoering Pa-
perback 
 

dit biografische boekje doet ze zelf 

3D Vingerafdruk in wand- of vloerkleed als tastbare herinnering

Persoonlijke manier om 
overleden dierbare te herdenken
Van der Stappen uitvaartverzorging presenteert binnenkort een nieuw pro-
duct, als tastbare herinnering en ter decoratie van een ruimte. Het gaat om 
een vloer- of wandtapijt met daarin een in reliëf verweven vingerafdruk van 
een overleden dierbare. Deze afdruk is uniek en staat symbool voor iemands 
identiteit en persoonlijkheid.

Tastbare herinnering
“Ons Fingerprintcarpet is een nieuw 
concept in de uitvaartbranche”, aldus 
Michael Thijssens, directeur Van der 
Stappen uitvaartverzorging. “Na het 
verlies van een dierbare zoeken nabe-
staanden vaak troost in herinneringen. 
Hoe mooi is het dan als het een tastba-

re herinnering is. Daarom zijn wij des-
tijds gestart met het vervaardigen van 
3D hand- en gelaatsafdrukken. Daarna 
volgde onze uitgebreide collectie van 
herinneringssieraden en nu dus het ta-
pijt met de vingerafdruk. Dit karpet 
legt iemands laatste aanraking vast op 
een unieke, warme manier; het is let-

terlijk zacht en aaibaar en brengt 
warmte in het interieur. Het mooie van 
dit tapijt is dat het herkenbaar is als 
herinnering voor de eigenaar en mis-
schien enkele naasten. Voor anderen is 
het een sfeervol tapijt. Dat maakt het 
minder beladen en geeft nabestaanden 
de mogelijkheid in alle rust de tastbare 
herinnering aan hun overleden dierba-
re te koesteren.”

Wand- of vloertapijt
Het Fingerprintcarpet is te gebruiken 
als wand- of vloerkleed. Het is be-
schikbaar in diverse formaten en in 12 
standaardkleuren maar kan in iedere 
gewenste kleur worden uitgevoerd. De 
vingerafdruk wordt met een speciale 
techniek verwerkt in het tapijt, waar-
door het geheel een abstracte, prettige 
uitstraling krijgt. Meer informatie over 
dit nieuwe concept is te vinden op 
www.vdstappen.nl/� ngerprintcarpet

Sommige vragen 
zijn tijdloos….. 
Zondag 26 november zal Jongerenkoor 
Jocanto zo'n vraag stellen. Want wie of 
wat is God voor u? Komt u ook samen 
met ons zoeken naar een antwoord? Wij 

heten u van harte welkom in 
de H. Clemenskerk te Nue-
nen om 11 uur. Tot dan!

Voor wie van 
zingen houdt.....
Op zondag 26 november is er weer een 
Liederentafel bij café Schafrath, Park 
75 in Nuenen. Dit is de laatste Liede-
rentafel van dit jaar.
Dus als je van zingen houdt kom gezel-
lig meedoen! We beginnen om 20.30 
uur,  tot dan.



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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

Gratis steakmes
bij 3 Kogelbiefstukken

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Black Angus 
Hamburgers ...................7,50
Biefbuideltje
100 gram  ................................................2,25 
100 gr. Gebraden Rosbief + 
100 gr. Beenham salade ...........3,75 
Bij 3 Kogelbiefstukken 
een Victorinox steakmes .......... gratis
(zolang de voorraad strekt)

Kervel soep   iedere 2e 
....................................................halve prijs
Serano ham 
Met Rucola, eigengemaakte pesto
en pijnboompitten  .....................per stuk 3,75

weekaanbiedingen 
donderdag 23 t/m woensdag 29 november

Broccoli 
 1/2 kilo 0,99
Savooiekool panklaar        
pan klaar   1/2 kilo 0,79

Stroganoff salade     
 250 gram 1,89

Clementine      
 hele kilo 1,99

Frieslanders      
 hele kilo 0,79

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

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Wie zoet is......
Acties week 47 : geldig maandag 20 t/m zaterdag 25 november_____________________________________________________

Brood van de week:
Kloosterbrood
100 % fi jn volkorenbrood met o.a. 
zonnepitjes, lijnzaad en sesamzaad
2x halve € 1,95   NU € 189_____________________________________________________

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

Brioche au chocolat
8 zachte broodjes gevuld met 
stukjes chocolade, 
tegen elkaar aan gebakken   € 245_____________________________________________________

Taai-taai
Met of zonder 
kandijsuiker     5+1 GRATIS_____________________________________________________

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

SPECIAL

KOOPJE

SOEP
VD WEEK

BROODJE

VD WEEK

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert een algemene 
informatie-avond voor leerlingen van groep 7-8 en hun ouders:

dinsdag 28 november: vmbo - mavo

Toekomstige vmbo-leerlingen en hun ouders kunnen kennismaken 
met ons vmbo-onderwijs. U krijgt informatie over leerjaar 1 en 2, 
waaronder de horizongebieden TechnoWorld, LifeStyle en SportPlaza. 
Van 19.00 tot 20.30 uur. 

Locatie Oude Bossche Baan
Oude Bossche Baan 20, 5624 AA Eindhoven, telefoon: 040-264 53 64

Download onze gratis app! www.stedelijkcollege.nl

INFORMATIE-AVOND

ONTDEK JE TOEKOMST!



 

Mis glasvezel niet! Meld u vóór 1 december 2017 aan 
bij een van onze serviceproviders op www.mabib.nl

Profi teer met glasvezel van:

  snel en betrouwbaar internet overal in huis

     tv-kijken in constante, haarscherpe kwaliteit

  voordelig bellen met de vaste telefoon

  up- en downloaden met dezelfde hoge snelheid

  betere verkoopbaarheid van uw woning

  klaar voor alle toekomstige ontwikkelingen

We zijn goed op weg 
naar de 50%!  

Al veel bewoners van het buitengebied van 
Nuenen zien het belang van glasvezel in. Maar 
we zijn er nog niet. Bij 50% aanmeldingen 
krijgt glasvezel groen licht. U heeft nog tot 
1 december 2017, dus schrijf u snel in voordat 
het te laat is!

Uw laatste

kans op snel,

betrouwbaar en

toekomstbestendig

glasvezel!

MBB170 Advertentie_Nuenen_295x225_laatste_kans.indd   1 20-11-17   13:59

 

Een 4-mans formatie met semi-akoestische muziek. 

o.a Janis Joplin, Anouk, U2, The Beatles, REM,  Adele 

Een 4

o.a Janis Joplin, Anouk, U2, The Beatles, REM,  Adeleo.a Janis Joplin, Anouk, U2, The Beatles, REM,  Adele

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 

Op NuenenHelpt.nl staan heel veel antwoorden en 
adviezen over zorg, opvoeding en inkomen. Met namen 
en telefoonnummers van de juiste persoon die u te 
woord kan staan. Ook wanneer  
u hulp wilt bieden. 

Kijk op de gemeentepagina voor meer informatie.

Zorg en ondersteuning

Vervoer

Wonen en huishouding

Zorgen voor een ander

Werk, geld en uitkering

Opleiding en inburgering

Opvoeding en gezin

Activiteiten en meedoen

Vrijwilligerswerk

Gezond blijven

Nieuwe website voor (bijna) 
alle vragen over zorg, 
opvoeding en inkomen:

NuenenHelpt.nl

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Gespecialiseerd in 
reumatische, diabetische en overige risicovoeten

 T 06-49837605  |  Sleedoornlaan 1  |  5672 BL Nuenen

(Medische) Pedicure
 Anouk van Dijkhuizen
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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:

Jan Wesenbeek 
lijsttrekker   
PvdA Nuenen
 
De ledenvergadering van de PvdA 
Nuenen heeft op 15 november una-
niem de kandidatenlijst en het ver-
kiezingsprogramma vastgesteld. 
Lijsttrekker voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen is Nuene-
naar Jan Wesenbeek. 

Hij is een graag geziene dorpsgenoot en 
maakte van 1986 - 1998 al eerder deel 
uit van de Nuenense raad. Jan is als per-
soon een groot verbinder. Dat is ook 
precies wat de Nuenense raad goed kan 
gebruiken. Tegenstellingen moeten 
worden overbrugd en er moet worden 
samengewerkt. Veel mensen kennen 
hem als voormalig prins Carnaval, van 
de huurdersraad Helpt Elkander, de 
Toerclub Nuenen, als vrijwilliger bij de 
Archipelgroep of Likkepot. 
Kiezers kunnen rekenen op een pro-
gressief geluid. De PvdA kiest er in 
haar verkiezingsprogramma voor om 
kwetsbaren te steunen. Als het nodig 
is, moet de gemeente zorg voor haar 
inwoners organiseren. De gemeente 
moet zorgen dat oud en jong aan bod 
komen. Mogelijk wordt de gemeente-
lijke herindeling een thema tijdens de 
verkiezingen. De PvdA is daarover heel 
helder: snel fuseren met Eindhoven. 
Dat is de gemeente waar Nuenen de 
meeste sociaaleconomische binding 
mee heeft. We gaan er bijvoorbeeld 
winkelen, gaan er naar het theater, we 
werken er of we gaan er naar school. 
Eindhoven is de logische fusiepartner. 

Jean Wiertz benoemd 
tot rector van   
het Sint-Janslyceum  
Vereniging Ons Middelbaar Onder-
wijs heeft Jean Wiertz benoemd tot 
rector van het Sint-Janslyceum in ‘s-
Hertogenbosch. Op dit moment is hij 
rector van het Eckartcollege in Eind-
hoven en Pleincollege Nuenen in Nue-
nen. Jean start zijn nieuwe functie op 1 
januari 2018. Hij volgt Roel Scheepens 
op die sinds oktober 2017 directeur is 
van Strothoff International School in 
Hessen, Duitsland.
Jean Wiertz is 58 jaar, geboren in 
Schaesberg en heeft twee kinderen. 
Jean Wiertz woont in Dordrecht. 

 Gras erover (2) en Joey….
“Vanuit de beschermende omgeving van het pittoreske kerkdorp Gerwen 
naar de grote boze wereld van grootgemeente Nuenen. Een tocht van pak-
weg twee kilometer via de randweg van De Polder naar de Pastoorsmast.”

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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 Gras erover (2) en Joey….

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Dat staat te lezen op sportpagina 17 
van het ED, afgelopen maandag. Neen, 
ik heb het niet geschreven. Mooi proza 
van Wil van den Heuvel, die vervolgt 
met: “Het leek voor Joey van den Berk 
een reuzesprong”. En de kop boven het 
verhaal luidt: Gerwense verdediger 
groeit uit tot vaste waarde.

Sleutel tot succes bij Nuenen….dat is 
Joey van den Berk uit Gerwen. Sinds 
Gerwenaar Joey in het eerste team 
van voetballend Nuenen speelt heeft 
Nuenen 1 niet meer verloren. Van-
daar: sleutel tot succes. En een andere 
Gerwenaar, Coen Jansen, speelt de 
pannen van het dak bij Geldrop 1. 
Coen scoorde zondag tegen ZSV 
tweemaal en zijn team won met 1-3. 
Nou ik het toch over voetbal heb, Ger-
wense RKGSV won thuis van Menos 
met 4-1, lijstaanvoerder EMK (Eeneind 
Maakt Kracht) won uit in Bakel van 
Bavos met 0-1. En Nederwetten scoor-
de drie keer en de boeren uit Boer-
donk ook, eindstand 3-3. Tot zover het 
belangrijkste nieuws van deze week.

Nou ga ik over op nepnieuws. Vorige 
week beweerde ik dat “de militaire op-
slagtanks voor kerosine nog in de bo-
dem verstopt zitten op een bosterrein 
van ca. 2 ha. nabij de Bosweg”. De 
dienstdoende wethouder zei mij niet 
te weten dat die tanks verwijderd zijn. 

Ik heb groot nieuws: die tanks met 
een inhoud van zo’n drie miljoen liter 
elk zijn geamoveerd, verwijderd dus. 
Defensie heeft dat in de jaren-90 alle-
maal netjes geregeld. Wim Rijk, de 
huidige bewoner van de militaire 
dienstwoning van destijds, belde mij 
met die mededeling. Het terrein meet 
2,1 ha en de tanks waren via beton-
nen buizen verbonden met de Botlek 
en met het Ruhrgebied. De kerosine 
werd uit de opslagtanks gepompt via 
het grote tankstation aan de Bosweg 
(zie foto). Daar werden lege militaire 
tankwagens gevuld met kerosine. Dat 
was eind vorige eeuw.

Nu is de gemeente bezig met een 
diepgaand grondonderzoek naar de 
vervuiling ter hoogte van de Bosweg. 
Is er sprake van verontreinigd opper-
vlaktewater en grondwater? Komt 
ons lekkere drinkwater in gevaar?

De zandafgraving aan de Bosweg is 
destijds volgestort met puin en afval 
van het Binnenziekenhuis. Ook zou-
den er loodaccu’s en chemisch afval 
gestort zijn. Die troep kan in het 
grondwater terecht komen en grond-
water verplaatst zich, mogelijk ook 
richting de standplaatsen van de 
woonwagens. Geen zand erover en 
ook geen gras. De vervuiler betaalt, 
wie zei dat ook al weer?

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

Smid Toon Heijnen, sinds 1937 gevestigd op het Eeneind 
5, kwam met zijn gezin de oorlog door dankzij de verkoop van zelfont-
worpen houtgestookte bakovens die gretig aftrek vonden. In 1950 zette 
Toon de smederij voort op Eeneind 29. Deze werd later uitgebreid met een 
winkel en het atelier voor bruidsmode van dochter Agnes. Voor meer infor-
matie zie  het boek Nuenen op het randje, bladzijde 256.

Nuenen kiest voor fusie met 
Son en Breugel in de toekomst
Door Gerrit van Ginkel

Het is nog maar de vraag wat de beslissing van de Nuenense raad nog waard is. 
Omdat de Provincie de regie over het fusieplan overgenomen heeft, is het on-
zeker of de Nuenense raad niet achter de feiten aanloopt met hun beslissing.

Het in het besluit genoemde punt om 
op voorhand een herindeling of fusie 
met Eindhoven af te wijzen, stuit veel 
burgers tegen de borst. Allerlei enquê-
tes wijzen juist uit dat de inwoners een 
fusie met Eindhoven juist wel zien zit-
ten. Juist een samengaan met Son en 
Breugel is totaal niet populair. Ook de 
houding van W70 voorman Stultiëns 
die in zijn toespraak weinig heel hield 
van Eindhoven en wees op de sterke 
punten van Nuenen, kan weinig begrip 
opbrengen in het dorp. Er zijn inwo-
ners die hun lidmaatschap van W70 
daarvoor opgezegd hebben.
Aan het College wordt nu de opdracht 
gegeven om in overleg te treden met GS 
om de reikwijdte van het Nuenens besluit 
te bespreken en de door GS ingestelde 
Ahri-procedure ter discussie te stellen.
Het debat in de raad had vele kanten 
zoals de Nuenense politiek eigen is.
D66 wil wel verder met Son en Breu-
gel. De overeenkomsten zijn groot 
vond de partij.
Samenwerken met andere gemeenten 
is voor de partij cruciaal. De SP kiest 
voor kleinschaligheid. De VVD vond 
dat meer meedoen meer slagkracht zal 
opleveren. Zij vroegen zich af of de 
wedstrijd al gestart was. In Eindhoven 
zijn we meer dan welkom. Het CDA 
voorzag dat de uitbreiding van taken 
voor Nuenen niet te doen was. GL 
dacht dat de problemen met de Soeter-
beekseweg voor Eindhoven een ha-
merstuk zou zijn. Son en Breugel wil 
tot 2019 zelfstandig blijven.
De PvdA blikte terug en vond dat de in-
houd niet altijd voorop heeft gestaan in 
de debatten. De verdeeldheid is alleen 

maar toegenomen, constateerden ze. 
Er was niet altijd een keuze tussen visie 
en lef. De Combinatie vond dat het al-
lemaal niet zo snel hoefde te gaan. We 
kunnen nog wel even wachten. We zijn 
door de provincie gedwongen te fuse-
ren, liefst met Geldrop/Mierlo en Son 
en Breugel.
Lijst van den Boomen zag het liefst alle 
dorpen gezamenlijk naar Eindhoven. 
Nuenen en Son en Breugel moeten 
maar in een klap naar Eindhoven. Het 
wordt tijd dat we over onze eigen scha-
duw heen springen.
Pijs wil alleen maar een fusie met Eind-
hoven. Het Nuenen van vroeger ligt op 
het kerkhof. Het karretje van de Dom-
meldalvallei is in de stront gereden, 
vond Pijs.
W70 zei dat stevige meningsverschil-
len niet altijd voor de juiste besluitvor-
ming zorgden. De meeste raadsbeslui-
ten zijn echter de laatste tijd unaniem. 
Nuenen is financieel weer gezond en 
wil inzetten op stevige samenwerking.
De VVD stelde dat het mandaat van de be-
geleidingsgroep is beëindigd en vond dat 
we ruimte weggaven om af te stemmen. 
We kiezen willens en wetens voor een 
breuk met de Provincie. De PvdA zocht 
naar signalen dat zelfstandigheid een op-
tie was en constateerde dat het voorlig-
gende amendement onduidelijk was
Uiteindelijk werd er gestemd voor het 
gewijzigde raadsvoorstel.
Tegen waren de VVD, PvdA, Lijst van 
den Boomen en lijst Pijs.
Voor het voorstel en dus voor de fusie 
met Son en Breugel op termijn: W70, 
D66, SP, CDA GL en de Combinatie. 
Zij vormden een meerderheid. 

Raadsvoorstel mobiliteitsvisie Nuenen: 
commentaar van Nuenen Groen
Bovenstaand voorstel staat op de agenda van de Cie. Ruimte op 21/11 resp. 
van de voltallige Raad op 14/12. Vergelijken wij de inhoud hiervan met het-
geen door onze Belangenvereniging in de afgelopen maanden werd inge-
bracht in de Werkgroep Mobiliteit Nuenen  (Cie. van de Gemeente Nuenen) 
dan moeten wij helaas vaststellen dat hiervan weinig is terug te vinden in 
voorliggend Raadsvoorstel. Vandaar hierbij ons eigen geluid.

Ons commentaar richt zich m.n. op 
twee uitgangspunten, waaraan o.i. niet 
wordt vastgehouden en waarbij wij 
ook spanning constateren met hetgeen 
de Raad op 6/10/2016 als randvoor-
waarden aan de Gemeente meegaf:

• besluitvorming o.b.v. meten is we-
ten en

• regionaal verkeer om Nuenen heen 
i.p.v. door de kern/ woonwijken.

Tot slot brengen wij in ons commentaar 
nog de volgende punten onder de aan-
dacht van het publiek, de Raad en B&W.  
• A270/ Helmondweg. Bezorgt nog 

steeds veel overlast voor een groot 
deel van de Nuenense bevolking. 
We ondersteunen dan ook van har-
te de voorgenomen inspanningen 
van B&W  richting de Provincie 
om hierin verdere verbetering  aan 
te brengen en denken hierbij m.n. 
aan  verdere verlaging van de max. 
snelheid (naar 70 km; vgl. Eisen-
houwer-/ Kennedylaan) , vernieu-
wing van het bestaande geluidsar-
me asfalt en installatie van effectie-
ve/ innovatieve geluidsschermen. 

• Ontsluiting Nuenen West. Daarin is 
- ondanks de gestage groei van deze 
nieuwbouwwijk en het mogelijk ver-
keersarm maken van de Opwet-
tenseweg - nog steeds niet adequaat 
voorzien.  Een extra/ nieuwe ontslui-
ting hiervoor op de A270 zou pas-
send zijn, maar is alles behalve zeker. 
Om die reden wordt de openstelling 
van de busbanen op de Geldropse-
dijk/ A270 weer van stal gehaald en 
zekerheidshalve in de begroting 
2018 opgenomen! Vgl. VSP2!

• ‘Knip’ Cockeveld/ Opwettenseweg/ 
Meijerlaan. Vooruitlopend op onder-
havige Mobiliteitsvisie is deze knip 
feitelijk al opgeheven door het niet 
terugplaatsen van de afslagverboden 
op betreffend kruispunt. Vgl. VSP2! 
De toename hierdoor van verkeer 
richting het Verbint resp. Geldropse-
dijk is door omwonenden duidelijk 
waarneembaar: extra sluipverkeer 
door de woonwijken wordt hiermee 
dus wel degelijk gefaciliteerd! 

Het bovenstaande overziende komt 
Nuenen Groen tot de conclusie dat de 
Raad pas op de plaats moet maken bij 
de besluitvorming over bovenstaande 
Mobiliteitsvisie.

Bestuur 
Belangenvereniging Nuenen Groen
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Bestuurlijk en politiek Nuenen blijft 
fusieproces traineren en frustreren 
Een meerderheid binnen bestuurlijk en politiek Nuenen c.a., gemeenteraad en college van 
B&W, heeft vorige week(16-11) besloten om voorlopig als zelfstandige gemeente door te 
blijven gaan en als daar aanleiding toe is de voorkeur geeft een fusie aan te gaan met Son 
en Breugel. Op enig moment samengaan met Eindhoven wordt afgewezen. Hiermee trekt 
de gemeenteraad zijn eerder ingenomen besluit in. Immers amper een jaar geleden ( 10-
11-2016) besloot de gemeenteraad in meerderheid dat Nuenen niet zelfstandig kan en wil 
blijven. Nu de gemeente Son en Breugel enkele weken geleden te kennen heeft gegeven 
zelfstandig te willen blijven en in meerderheid een fusie met Nuenen resoluut afwijst, gaat 
het er nu op lijken dat politiek Nuenen bezig is en blijft proberen het proces van fuseren of 
herindeling te frustreren, vertragen en traineren. Hoe naïef kan men zijn om tegen beter 
weten in vol te blijven houden dat men met dit besluit het belang van zijn inwoners dient?. 
Alle euforische uitlatingen van sommige partijen ten spijt over een financieel gezonde en 
feilloos daadkrachtige gemeente. En zo blijft bestuurlijk en politiek Nuenen ‘trekken aan 
een dood paard’. En onpartijdig raadsvoorzitter Maarten Houben ziet dit alles schijnbaar 
stoïcijns aan, kijkt er naar en laat het gebeuren. Gevolg van dit alles is nu wel, dat de provin-
cie orde op zaken zal gaan stellen en de gemeente Nuenen zal dwingen haar visie te vol-
gen. En die visie was er snel, want daags na het genomen raadsbesluit liet gedeputeerde 
Anne-Marie Spierings (D66) Nuenen weten dat zelfstandigheid van Nuenen geen optie 
meer is, hetgeen ze al in een eerder stadium aan het gemeentebestuur kenbaar had ge-
maakt en de regie over het fusieproces zelf verder uit zal gaan werken. En dat zou wel eens 
kunnen betekenen, dat de gemeente, vanwege het ontbreken van daadwerkelijke be-
stuurs- en daadkracht ( welke politieke fractie had het over een ‘feilloos’ stukje daad-
kracht…?), geen keus meer gelaten wordt over zijn eigen toekomst te beslissen en het inge-
zette fuseringsproces niet meer kan en mag afmaken. Dit zou er toe kunnen leiden dat op 
termijn Nuenen c.a. (met wellicht ook Son en Breugel) toegevoegd gaat worden aan Eind-
hoven. Dat een en ander ook zijn repercussies zal hebben bij de aanstaande gemeente-
raadsverkiezingen, staat buiten kijf en zal menig politieke partij stemmen en zetels gaan 
kosten, zeker nu al bekend is wie van de huidige raadsleden weer terug willen keren op het 
pluche. Het merendeel van de inwoners heeft het onderhand met al deze onaangename 
bestuurlijke verwikkelingen wel gehad. Van één ding zijn we nu al wel zeker: de soap over 
de bestuurlijke toekomst van Nuenen c.a. zal nog wel enige tijd blijven voortduren.. 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen. 

Complimenten aan de gemeenteraad 
van Nuenen c.a.
Mijn complimenten aan de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Goed 
dat de meerderheid van de raad, de coalitiefracties aangevuld met twee ‘opposantenpar-
tijen’, op een lijn zijn gekomen waar het gaat over de toekomst van de gemeente Nuenen 
c.a. Als het aan de meerderheid van de gemeenteraad ligt, kan Nuenen c.a. voorlopig zelf-
standig blijven. Alleen als er aanleiding is voor een herindeling gaat de voorkeur uit naar 
Son en Breugel als fusiepartner. Jammer is dat een dergelijk besluit niet al veel eerder is ge-
nomen. Dan was alle heisa die inmiddels ontstaan is rond gemeentelijke herindeling niet 
nodig geweest. Volgens mij heeft de raad nu een verstandig en duidelijk besluit genomen. 
Waarom de provincie Noord-Brabant de gemeente Nuenen c.a. per se wil laten fuseren met 
een andere gemeente is mij geheel onduidelijk. En al helemaal onduidelijk waarom met 
Eindhoven. Nuenen c.a. fuseert dan niet, maar wordt geannexeerd, lees opgeslokt, door 
Eindhoven. Trouwens waarom zou alleen Nuenen c.a. geannexeerd moeten worden en blij-
ven gemeenten als Waalre, Best en Veldhoven wel zelfstandig. Of is de achterliggende ge-
dachte dat het eigenlijk gaat om het feit dat de regio Eindhoven, de gemeente Eindhoven en 
alle randgemeenten, de belangrijkste industriële regio van Nederland is. En dat daarom 
Eindhoven meer ‘lucht’ moet krijgen. Er is een oplossing om de grote stedelijke daadkracht te 
realiseren waarbij de kleinschaligheid van het dorp kan worden behouden, zoals oud-wet-
houder Jan van Beerendonk van Best onlangs in het Eindhovens Dagblad opperde. Een sa-
mengaan van alle gemeenten in Zuidoost-Brabant in één grote gemeente die tot taak krijgt 
de plaatselijke overstijgende beleidsterreinen aan te pakken, zoals ruimtelijke ordening, eco-
nomische ontwikkelingen en verkeer en vervoer. Alle bestaande gemeenten zouden dan 
deelgemeenten kunnen worden met een eigen bestuur dat op basis van een begroting en 
budget uitvoerings- en beheerstaken krijgt. De deelgemeenten houden het openbaar be-
stuur letterlijk dicht bij de burger. Wat lokaal kan, zoals het verlenen van bouwvergunningen 
en het verstrekken van subsudies, kan op die manier lokaal blijven. Maar ja, één grote ge-
meente in Zuidoost-Brabant, met Eindhoven als dynamisch middelpunt, betekent voor de 
provincie Noord-Brabant afstaan van macht. Misschien wordt een provinciebestuur dan wel 
helemaal overbodig. En dat is wellicht voor de provincie een brug te ver. 
Aan ons, inwoners van Nuenen c.a., de taak om straks bij de gemeenteraadsverkiezingen 
niet een kibbelende en tandeloze gemeenteraad te kiezen, maar een gemeenteraad met 
daadkracht en visie, Nuenen, Gerwen en Nederwetten waardig!

Roland van Pareren, Park 33, Nuenen

Nuenen
Sinds 1958 valt bij mij al het ED dagelijks binnen en ik kijk daar altijd naar uit. Maar vorige 
week even wat minder. Twee dingen die mijns inziens niet thuis horen in mijn krant of 
plaatselijke weekblad.
Het ED komt met een enquête over de zelfstandigheid van Nuenen.
Natuurlijk mag men met een enquête komen maar dan graag representatief en niet van 
het niveau “Hoeveel Nederlanders eten er op dinsdag spruitjes”? Alle uitkomsten zeggen 
niets, toch?
Op donderdagavond zit ik naar de LON tv te kijken (ook hier wordt de enquête aange-
haald) en zie ik, ja het is mijn kleur, een jonge voorman van W70 Ralf Stultiëns met passie, 
met inhoud, vol feiten en energiek de toekomst en zelfstandigheid van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten bepleiten.
Raadslid voor halve dagen Hans Pijs, met das van voetbalclub EVV, nachtmuzikant Tom 
van de Boomen, Gaby Scholder, en winnaar van de trofee ‘lullenmaarnikszeggen’ Frank 
Huijnk wilden nog net hun arm tegen de zelfstandigheid opsteken bij de stemming. Oké, 
dit is een houtsnijdende uitslag; van de 17 aanwezigen waren er 12 voor. 
Ook geeft het ED, precies in deze week, een open podium aan Cees van Keulen, columnist 
van weekblad Rond de Linde. Ook hij mag zich even over de gemeenteraad en B&W nega-
tief uitlaten en zou zo maar met onze pseudo- journalist Rens Kuijten een leuk duo kunnen 
gaan vormen. 
Vervolgens beschrijft hij het wel en wee in ons kerkdorp Gerwen. Pure zelfbevrediging. 
Cees somt veel positieve dingen over Gerwen op en hij heeft daar een grote stem in gehad. 
Het zal wel.
Cees vergeet in het pro-Gerwen stuk dat Gerwen ook een Rijksmonument heeft dat naast 
Vincent van Gogh ook nog door een Gerwense schilder is geschilderd en hij vergeet dat 
Gerwen ook verkeers-drempels heeft en geen stoplicht. Wat een onzin.
Blijf toch een beetje positief over onze mooi gemeente, duizenden toeristen per jaar die 
vinden dat we een prachtige geheel zijn, Nuenen Gerwen en Nederwetten.

Hennie Merks, Gerwenseweg 2, Nuenen, Gerwen en Nederwetten

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

De starters durven weer 
De bereidheid om méér geld uit te geven aan een hypotheek is opvallend toe-
genomen bij starters op de woningmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabo-
bank onder ruim 1.500 Nederlanders. De starters durven weer! Van de potenti-
ele starters is 67 procent bereid om meer dan 40 procent van het netto 
maandinkomen uit te geven aan woonlasten (inclusief energielasten). Hoewel 
het aantal hypotheekvormen beperkt is, geeft een groot aantal starters aan de 
hypotheek toch een moeilijk onderwerp te vinden. 

Dat hangt ongetwijfeld samen met de steeds wijzigende spelregels, zoals bij-
voorbeeld de strengere hypotheeknormen. Met ingang van 1 januari 2018 mag 
je niet meer dan 100 procent van de waarde van de woning lenen (de zoge-
noemde LTV-ratio: loan to value). Dit jaar is dat nog 101 procent en er is deze 
keer geen overgangstermijn. Hypotheekaanvragen in de laatste maanden van 
2017 waarvoor het zogenoemde ‘bindend aanbod’ pas na 1 januari 2018 wordt 
verwacht, moeten al rekenen met de strengere norm van 2018. 

Ook de flexibilisering van arbeidsmarkt (het aantal starters met flexibele ar-
beidscontracten neemt sterk toe) kan extra onduidelijkheden en vragen ople-
veren, stelt Rabo Research in een analyse. Niettemin constateert de bank dat de 
koopwoede toeneemt en dat de krapte in sommige (vooral stedelijke) gebie-
den er wel eens toe kan leiden dat kopers overhaast beslissen en soms geneigd 
zijn te kiezen voor een (op langere termijn) te hoge hypotheek. Uiteraard kan 
goede advisering hier uitkomst bieden. 

Advisering is naar mijn mening op dit moment meer dan ooit 
van belang. Zowel starters als doorstromers worden im-

mers geconfronteerd met beperkte keus en moeten dus 
steeds vaker inleveren op hun belangrijkste woonwen-
sen. Dat kan de locatie betreffen, maar ook de omvang 
van de woning of het woningtype. Overigens blijkt uit 
een ander onderzoek - van adviesbureau IG&H) dat het 
aantal verstrekte hypotheken aan starters in het derde 
kwartaal is gedaald (met 7 procent), terwijl de gemid-

delde hypotheeksom in deze groep is gestegen naar 
232.000 euro. Wanneer starters ondanks de prijsstijgingen 

toch doorzetten, is dat toch vaak gebaseerd op de ver-
wachting van financieel voordeel. De helft van de 
ondervraagde starters geeft aan dat koop leidt tot 
lagere woonlasten in vergelijking tot huren. 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Kindcentrum ‘De Nieuwe Linde’ 
schaatst voor water in Ethiopië
Schaatsen en Ethiopië lijkt een wat eigenaardige combinatie maar Plan Ne-
derland doet dit al jaren. Kinderen van basisscholen door heel Nederland 
mogen rondjes gaan schaatsen op de schaatsbaan. Natuurlijk doen ze dit 
niet voor niets. 

De meer dan 10.000 deelnemende kin-
deren uit Nederland laten zich sponse-
ren door opa, oma, papa, mama, oom, 

tante en wie er ook maar geld geeft. 
Met de opbrengst steunt Plan Neder-
land waterprojecten in het noordwes-

ten van Ethiopië. Er worden waterpom-
pen, tanks en toiletten gebouwd op ba-
sisscholen maar ook worden er lessen 
gegeven in hygiëne en het juiste gebruik 
van de sanitaire voorzieningen. 

Voor de kinderen van De Nieuwe Linde 
is het een heerlijke dag uit. Sommigen 
zijn al eerder op de schaatsbaan in 
Eindhoven geweest maar vooral voor 
de jongsten is het de eerste keer. Na-
tuurlijk zijn we niet allemaal Sven Kra-
mer of een Ireen Wust maar de wil is er. 
Hier en daar is het kras… kras…. 
BOEM! Maar met vallen en opstaan 
krijgen de meeste kinderen de slag te 
pakken. De gezichtjes worden roder en 
roder en in de loop van tijd gaan er 
steeds meer dikke jassen uit. Hier en 
daar heeft een ouder de stoute schaat-
sen aangetrokken maar het is vooral de 
jeugd die met verbeten snoeten de 
rondjes rijdt. Gelukkig zijn er oefenrek-
jes om de zwaarste valpartijen te voor-
komen en mogen de kleinste atleetjes 
op een sleetje worden voortgetrokken. 
Na een uur zwoegen mogen de norma-
le schoenen weer aan en wat voelt dat 
heerlijk aan de vermoeide voeten. 

 We gaan er van uit dat er gul gespon-
sord wordt en dat Plan Nederland 
door de bijdrage van De Nieuwe Linde 
een stukje verder komt met de verbe-
tering van de sanitaire voorzieningen 
in Ethiopië. www.planvoorwater.nl/

Vorige week overhandigde Gerola van der Linden namens team Aspro & Co 
een cheque ter waarde van 500 euro aan Zwemvereniging Revak Nuenen. In 
zwembad De Drietip nam Revak-voorzitter Kees Coebergh de cheque dank-
baar in ontvangst. Aspro & Co had, net als in 2014, de dorpsquiz Hee Doede 
Mee? gewonnen. Het geldbedrag voor de nummers één, twee en drie wordt 
gedoneerd aan een goed doel naar keuze.
 Revak Nuenen is een zwemvereniging die er al 45 jaar voor zorgt dat men-
sen met een enkele of meervoudige handicap, of die op doktersadvies moe-
ten revalideren, de kans krijgen onder begeleiding te zwemmen in ver-
warmd water. Gerola was daar jarenlang actief als zwemvrijwilligster. 

Film Amnesty 
Nuenen
Op 21 december vertoont de Werk-
groep Amnesty Nuenen in samen-
werking met de Regenboogkerk de 
� lm  SELMA. De � lm wordt vertoond 
in de Regenboogkerk en begint om 
20.00 uur. De toegang is gratis, de 
zaal gaat om 19.30 uur open.

Over de � lm
In 1965, ruim een eeuw na de Ameri-
kaanse Burgeroorlog, barsten in de 
staat Alabama diverse protesten los. 
De Afro-Amerikaanse bevolking eist 
stemrecht voor minderheden in Ame-
rika. De spanningen lopen hoger op na 
de dood van een jonge Afro-Ameri-
kaan en de arrestatie van de Afro-
Amerikaanse Annie Lee Cooper (Op-
rah Winfrey) en explodeert wanneer 
de protestmars van het stadje Selma 
naar de hoofdstad Montgomery ein-
digt met bruut geweld en de boeken 
ingaat als Bloody Sunday.

Ze laten het er echter niet bij zitten. 
Onder leiding van Martin Luther King, 
Jr. (David Oyelowo) ontstaat één van 
de grootste protestmarsen ooit. Een 
paar maanden later introduceert de 
president een nieuwe wet, waarin ge-
lijkheid van stemrecht wordt vastge-
legd. Selma is een indrukwekkend 
waargebeurd verhaal over een strijd 
die leidde tot één van de grootste his-
torische overwinningen in de Ameri-
kaanse geschiedenis.

Doneten:  
‘Doneren’ en ‘Eten’... 
voor het goede doel
Doneten is een samenvoeging van 
‘Doneren’ en ‘Eten’. Het is een nieuw 
concept voor (zakelijke) consumenten, 
om kennis te maken met lokale restau-
rants, lokale producten en te doneren 
aan lokale goede doelen. Dit alles om 
de lokale economie zoveel mogelijk te 
supporten. Het idee voor Doneten is 
ontstaan na een zoektocht naar een 
vernieuwend concept waarin ik, Klara 
van Bussel, de betrokkenheid van an-
deren wil prikkelen en dat wil combi-
neren met iets wat iedereen graag 
doet: uit eten gaan! 
In de week van 12 t/m 15 december is 
de start van Doneten. Restaurant De 
Watermolen van Opwetten en d’n klei-
ne dommel openen hun deuren voor 
(zakelijke) consumenten om te gaan 
doneten voor twee lokale Nuenense 
goede doelen: De Brusjesclub en Stich-
ting De Talisman. 

Dinsdag 12 december: De Watermo-
len van Opwetten, Opwettenseweg 
203 Nuenen. 
Dinsdag 12 december t/m vrijdag 15 
december: Dd'n Kleine Dommel, Coll-
seweg 47a Nuenen.
Voor meer info en reserveringen:
www.doneten.nl
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Inzamelactie DE-punten voor 
Voedselbank 
Niet iedereen pro� teert evenveel van een beter wordende economie. Dui-
zenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de Voedsel-
bank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks 
voedselpakket. 

Sunny Blues Nuenen presenteert:

The Veldman Brothers
Op zondag 26 nov. staat een van de meest bekende bluesbands uit Neder-
land op het podium van Café Schafrath in Nuenen. The Veldman Brothers, 
met de broers Gerrit en Benni als hart van de band, draaien al ruim 20 jaar 
mee in de blues-scene en de laatste 10 jaar staan ze zeker in de top. 

De laatste van hun in totaal 6 CD’s 
heeft de award ‘best blues CD 2016’ 
gewonnen en de band zelf won in 2012 
de ‘Best band award’. Hun repertoire, 
met veel eigen nummers, bevat 
Rhythm & Blues, Rock & Roll, Delta 
Blues, West Coast Blues en vleugjes 
Soul en Funk. Passie, energie, plezier 
en met name muzikaliteit vormen de 
basis van hun optreden.

Jimi Hendrix tribute
Dit jaar zou Jimi Hendrix 75 jaar zijn 
geworden. Daarom spelen The Veld-
man Brothers de laatste maanden van 
2017 vele nummers van Mister Hen-

Cabaret met   
Arie Koomen &  
Edo Brunner   
in Ons Tejater
Zaterdag 25 november is het weer tijd 
voor cabaret in Ons Tejater. Arie Koo-
men & Edo Brunner komen dan met 
‘Klussen’ naar Lieshout. Ook in dit 
derde programma van Edo en Arie 
doen de heren 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 re-
censenten.)
En bijna 100% vetvrij!
(Alle percentages zijn 100% bij benadering.)

Het is mogelijk dat dit programma res-
ten van noten bevat vanwege in het fa-
bricageproces genuttigde pinda's.  
Deze avond brengt u ongetwijfeld veel 
plezier!
Zaterdag 25 november, aanvang 20.30 
uur in de theaterzaal van het Dorps-
huis. Entree € 17,50 (incl. 1 consump-
tie). Kaarten zijn verkrijgbaar in het 
Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout. Re-
serveren kan via www.vierbinden.nl/
onstejater of tel. 0499-422878.

Koffie is niet alleen lekker, maar staat 
ook voor een moment van ontspan-
ning. Wie wil dat niet? Koffie komt zel-
den voor in de pakketten van de Voed-
selbank. Een pak koffie in het pakket is 
een klein gebaar, maar wordt zeer ge-
waardeerd. 
De Voedselbank en de Lionsclub Nue-
nen schieten daarom te hulp met het 
inzamelen van Douwe Egberts-pun-
ten. In februari 2017 was dezelfde in-
zamelactie een groot succes. Alle re-
den om bijna een jaar later opnieuw de 
zegels te verzamelen. 

Inzamelpunten
Zeven winkels in Nuenen doen mee. 
Dat zijn de vijf supermarkten Albert 
Heijn Parkstraat, Albert Heijn Kern-
kwartier, Jumbo Ton Grimberg, Jumbo 
Kernkwartier en Jan Linders, plus 
Kruidvat Parkhof en Kruidvat Kern-
kwartier. Daar kunt u van donderdag 
23 november tot zaterdag 30 decem-
ber uw DE-punten inleveren in de spe-
ciale dozen.
De ingeleverde waardepunten worden 
verzilverd voor pakken DE-koffie. 
Douwe Egberts steunt deze actie, want 
het merk wil mensen in Nederland 
dichterbij elkaar brengen. Koffie kan 
gezien worden als een uitnodiging om 
contact te maken met elkaar, en door 
dat contact worden onderling bestaan-

de banden versterkt. Douwe Egberts 
heeft dan ook toegezegd alle donaties 
met 15% te verhogen! De pakken koffie 
worden gedoneerd aan de Voedsel-
bank Nuenen.

drix. En dat kunnen ze als geen andere. 
Ze kiezen voor bekende werken, maar 
ook voor de wat minder bekende num-
mers van de in 1970 overleden gitaar 
grootheid.
Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in samenwerking met Café 
Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd 
gratis te bezoeken. Wilt u hiervan op 
de hoogte blijven? Meld u dan aan 
voor de gratis nieuwsbrief. Zie website 
www.sunnybluesnuenen.nl

Z ondag 26 november, 15.30 uur. En-
tree gratis. Locatie: Cafe Schafrath, 
Park 35 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

Wordt het geen tijd voor een Sel� e?
De enquête die kort geleden door het ED is gehouden heeft duidelijk laten zien, dat de 
krantenlezers in Nuenen in meerderheid de voorkeur geven aan een fusie.
De hoofdreden is dat de kwaliteit van het Nuenens gemeentebestuur als onvoldoende 
wordt gezien om zelfstandig te kunnen functioneren. 
Uit het artikel in het ED van vorige vrijdag blijkt dat zelfs W70 dat geheel onderschrijft, ge-
tuige haar uitspraak “dat het gemeentebestuur van Nuenen kampt met een hardnekkig 
slecht imago.” Zo’n imago krijg je niet zomaar en blijf je houden zolang je niet verandert.
Als Nuenen deel zou uitmaken van een grotere gemeente kunnen ook beter gekwalificeer-
de gemeenteraadsleden worden aangetrokken. Toch komt W70 met het voorstel om 
voorlopig maar gewoon door te gaan met dezelfde manier van aanmodderen. 
Waarom voorlopig, wordt het geen tijd om op te stappen? Wordt het geen tijd dat het ge-
meentebestuur eens in de spiegel kijkt of een selfie van zichzelf maakt?

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, Nuenen

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Betoverende Keltische kerstmuziek in Nuenen

 ‘A Celtic Christmas’ door Merain
Sfeervol, warm en vrolijk met een vleugje mystiek: zo is het Keltische kerstcon-
cert van Merain! Het trio (zang, viool en Keltische harp) brengt op 8 december 
in het Van Goghkerkje in Nuenen het betoverende kerstconcert A Celtic Chris-
tmas, naar de gelijknamige cd. Op het programma staan de mooiste kerstlie-
deren en melodieën uit Ierland, Engeland, Schotland en Frankrijk.

De muziek
Laat u door Merain op deze bijzondere 
plek meevoeren naar besneeuwde 
mystieke landschappen met kastelen 
en ruïnes. Het trio speelt in dit kerst-
concert stemmige en ingetogen liede-
ren zoals All through the night en Co-
dail a linbh en bekende Carols zoals 
Ding dong! en Away in a manger die 
door Merain op verrassende wijze zijn 
bewerkt. Natuurlijk ontbreken ook 
vrolijke jigs en reels niet in dit feestelij-
ke concert. Zoals elk jaar kunt u ook 
nu weer een klein uitstapje verwach-
ten naar een andere rijke volkstraditie.

Over Merain
De ervaren musiciennes van Merain 
spelen Ierse muziek op geheel eigen 
wijze. Zij presenteren verfijnde klas-
sieke composities van Ierse componis-
ten en toveren met hun stijlvolle be-
werkingen traditionals om tot ware ju-
weeltjes. Merain bestaat uit Mirjam 
Rietberg (harp), Mieke Manschot 
(zang en bodhrán) en Sandra Wallner 
(viool). Manschot en Rietberg studeer-
den aan het Conservatorium van Am-
sterdam, Wallner aan het Mozarteum 
in Salzburg. De concerten van Merain 
trekken een groeiend publiek, van ka-

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 19-11 in het programma 
Nuenen Nú :
• Dorpsquiz Hee Doe de Mee
• Ierse sessie festival Nuenen
• Galerie Bonnard verhuisd
• Feest Hee Doe de Mee
• Commissievergadering over 

bestuurlijke toekomst Nuenen
• Vierhonderdste deelnemer hob-

bycentrum Dorpswerk plaats
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú 
kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 en 01.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook. 
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen repor-
tage?
Stuur dan een e-mail naar tv@om-
roepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen in 
onze studio in Het Klooster tussen 
10.00 en 12.00 uur.

mermuziekminnaars tot Ierlandlief-
hebbers. Het trio speelt door het hele 
land en ook buiten de landsgrenzen en 
is regelmatig live te gast bij Radio 4. 

Kaarten
Vrijdag 8 december, 20.00 uur, Papen-
voort 2A, Nuenen. Kaartverkoop 
€ 17,50 kinderen t/m 15 jaar € 12,50 
via www.meraintrio.com

Kersttour
Merain’s kersttour trekt dit jaar langs 
Nuenen, Vlijmen, Terband, Den Horn, 
Baarn, Arnhem, Assen, Capelle a/d/ 
IJssel, Valkenburg (L), Tubbergen, 
Münster, Kaiserslautern, Bernkastel-
Kues, en Luxemburg.
www.meraintrio.com

 IVN-wandeling  
in Croy
Op zondag 10 december zal het IVN 
Laarbeek wandelen in een historische 
omgeving. Het kasteel Croy, waarvan 
de geschiedenis al begint rond het jaar 
1450, en de omliggende hoge akkers, 
beemdgronden, grachten etc. zorgen 
hier voor grote verscheidenheid van 
cultuur en natuur. 
De wandeling zal beginnen middenin 
dit oeroude gehucht Croy, nl. bij de 
Croyse Hoeve aan Croylaan 9 te Aarle-
Rixtel. Vanuit deze mooie plek dichtbij 
het kasteel zal de omgeving worden 
verkend. Er is een grote verscheiden-
heid aan biotopen. Het hoger gelegen 
eikenbos geeft andere planten te zien 
dan het laaggelegen populierenbos. 
Wie deze unieke wandeling wil mee-
maken, dient op zondag 10 december 
om 10.00 uur aanwezig te zijn bij de 
Croyse Hoeve aan de Croylaan 9 te 
Aarle-Rixtel. De wandeling zal tot on-
geveer 12.00 uur duren. Iedereen is 
van harte welkom.

Nieuw: Wellness   
voor iedereen  
bij Archipel Akkers
Deze zomer is schoonheidssalon 
Anouk geopend in Archipel Akkers te 
Nuenen. Voor behandelingen op ge-
bied van schoonheid en pedicure kunt 
u bij de nieuwe en zeer fraaie salon te-
recht.
Op iedere maandag en donderdag 
kunt u de Nuenense salon bezoeken. 
De salon is voor iedereen toegankelijk. 
De wellness is centraal gelegen in het 
geheel verbouwde tehuis. Een hele 
mooie en sfeervolle ruimte voorzien 
van speciaal therapeutisch licht en ge-
luid. Naast de schoonheidsbehande-
lingen die op afspraak in de ruimte 
worden gegeven, kunt u ook voor pe-
dicure terecht. 

Schoonheids- en pedicuresalon Anouk 
Tel 06-21 95 02 96. E-mail info.schoon-
heidssalonanouk@gmail.com. Margot 
Begemannstraat 9, 5671 CW  Nuenen.



Kerstmenu 
3-gangen keuzemenu basis 

€ 29,90 
 

Het basismenu is naar wens uit te breiden tot 4-, 5- of 6-gangen menu. 
Prijzen per persoon

 

Voorgerecht: 
 Rundercarpaccio

 Rode mul met krokant jasje van tempura
 Rustieke pompoen-paprika soep

 Vegetarische caesar salade

Hoofdgerecht: 
 Op de huid gebakken schelvisfi let

 Vegetarische groentenstrudel 
 Langzaam gegaarde rundersukade 

 Tournedos 
 

Dessert: 
 Cheesecake 

 Warme apfelstrudel 

Kinderkerstmenu 
3-gangen keuzemenu 

€ 14,90 
 

Voorgerecht: 
 Romige tomatensoep 

 Rustieke pompoen-paprika soep 
 

Hoofdgerecht: 
 Krokant gebakken kip cordon blue 
 Op de huid gebakken schelvisfi let 

 Kleine biefstuk 
 

Dessert: 
 Kerstmannetje 

hoofdgerechten worden geserveerd met 
aardappelkroketjes, zoete worteltjes, mayonaise en appelmoes

 
 
 
 

 
 

Extra informatie 

Reserveren: 
U kunt reserveren via dkdkerst@gmail.com of bellen naar 040-8442747. 
Dhr. Roel van Asten neemt alle reserveringen en vragen in behandeling. 

Allergieën: 
Heeft u een allergie? Meld het even bij uw reservering zodat onze chef hier 

rekening mee kan houden met het bereiden van de gerechten. 
Voor de allerkleinste: 

Voor kinderen jonger dan 2 jaar kunnen wij een eenvoudig gerecht 
met frietjes, appelmoes en nuggets of frikandelletjes aanbieden. 

Openingstijden: 
1e kerstdag en 2e kerstdag zijn wij geopend om 10:00 uur. 

Reserveren voor het diner kan vanaf 17:00 uur. 

Tot 15:00 uur kunt u gebruik maken van het kerstmenu (op reservering!) 
of a la carte lunchen. Daarna is het niet mogelijk om gerechten van de 

regulieren menukaart te bestellen. 
Na 17:00 uur wordt dus enkel het kerstmenu geserveerd. 

Z i e  d e  u i g e b r e i d e  K e r s t m e n u k a a r t  o p  w w w. d e n k l e i n e d o m m e l . n l

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

Hondenuitlaatservice voor Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Lieshout.

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Ondersteun uw natuurlijke

WEERSTAND

* zolang de voorraad strekt

DA Drogisterij Noordveld 
Hoge Brake 72 
5672 GM Nuenen

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

*Aanbiedingen zijn geldig van 23 t/m 29 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 2 dec. 2017 
met actiecode 378846

compleet actie compleet actie
Geldig t/m 2 dec. 2017 
met actiecode 730461

Geldig t/m 2 dec. 2017 
met actiecode 316570

compleet actie

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

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

    (óók kosteloos met cilinder en zonneglas)

2. Inclusief Niet goed = geld terug garantie

3. Inclusief oogmeting, zonder afspraak

4. Inclusief ontspiegeling bij blanke glazen

5. Inclusief kraswerende laag

6. Inclusief dunner geslepen vanaf sterkte 3.00

7. Inclusief luxe brillenkoker

Acties verkrijgbaar in:

Ondersteun uw natuurlijke

WEERSTAND

* zolang de voorraad strekt

DA Drogisterij Noordveld 
Hoge Brake 72 
5672 GM Nuenen

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.
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Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...

Zenuwpijn: door diabetes, kanker, MS  
of een andere oorzaak
Als je diabetes (suikerziekte) hebt, kun je last krijgen van zenuwpijn (neuro-
pathische pijn), vooral aan je voeten. Onlangs nog had ik een patiënt die de 
hele dag door het gevoel had op een spijkerbed te lopen. Bij een andere pa-
tiënt voelde het alsof er voortdurend stukjes van zijn voeten werden gesne-
den. Weer een andere patiënt had het gevoel alsof hij met zijn voeten in 
kokend water stond. 

Neuropatische pijn is de, vaak hevige, 
pijn die je krijgt door een neuropathie. 
Als je een neuropathie hebt zijn be-
paalde zenuwen beschadigd. Poly-
neuropathie betekent er op meerdere 
(poly) plekken in je lichaam zenuwen 
beschadigd zijn. Soms ontstaat (poly)
neuropathie door een noodzakelijke 
behandeling: een chemokuur, een be-
straling of een operatie. Ook kan (poly)
neuropathie ontstaan doordat je een 
ongeluk kreeg. Verder kunnen men-
sen met bepaalde ziekten ook te ma-
ken krijgen met (poly)neuropathie, 
zoals mensen die een beroerte had-
den. Of mensen die MS, kanker, gor-
delroos, aids of diabetes hebben.

Vandaag wil ik zenuwpijn door diabe-
tes nader met u bespreken. Diabetes 
wordt in de volksmond ook wel sui-
kerziekte genoemd. Als het niveau 
van je bloedsuiker op gezette tijden 
te hoog is, kan dat tot gevolg hebben 
dat bepaalde zenuwen in je lichaam 
beschadigd raken. Dan heb je dus ze-
nuwschade of (poly)neuropathie. Dia-

betische neuropathie begint vaak bij 
de voeten en geeft dikwijls vreselijke 
pijnklachten. Andere typen neuropa-
thische klacht zijn bijvoorbeeld dat je 
minder gevoel in je voeten hebt. Of 
dat ze ‘doof’ zijn of ‘slapen.’ 
Met verschillende combinaties van de 
tien medische acupunctuurtechnie-
ken (met en zonder naaldjes) die ik tot 
mijn beschikking heb, kan ik het voort-
schrijdende proces van diabetische of 
andere (poly)neuropathieën vaak 
stoppen. Ook kan ik met medische 
acupunctuur een bijdrage leveren aan 
het bestrijden van de diabetes zelf. 

Verder kan ik de zenuwpijnen bij 
(poly)neuropathie vaak met succes 
terugdringen, evenals de doofheid en 
de gevoelloosheid. Daar ben ik erg blij 
om want mensen met (poly)neuropa-
thie, van welke oorsprong ook, leve-
ren dikwijls bijzonder veel in. Ik vind 
het een voorrecht dat ik vaak een bij-
drage kan leveren aan het vergroten 
van de kwaliteit van leven van men-
sen met (poly)neuropathie. 

KBO lezing Marjan van Duin 

Schuif even aan tafel bij..... 
Marjan van Duin 
Haar petekind ging trouwen in Gambia en Marjan was uitgenodigd. Ze 
kwam tot haar stomme verbazing ‘thuis’ in Afrika en besloot daarom, uitein-
delijk alleen, terug te gaan naar Gambia.

Marjan van Duin (68) begon een prak-
tijk als Ayurveda-therapeut in Gambia 
en werkte in een ziekenhuis in Sene-
gal-Zuid. Na 6 jaar Afrika ging zij ter 
verdieping van haar Ayurveda-kennis, 
een oeroude uit India stammende ge-
neeskunst, naar dat land toe.
“Ooit, rond mijn twaalfde, heb ik be-
sloten te proberen niet meer zo bang te 
zijn. Want als je bang bent ga je dingen 
in je leven mijden. Als angsthaas oud 
worden is echt zonde van je tijd”, is 
haar eerste markante uitspraak.
“India voelt als je eerste liefde, je eerste 
zoen, die blijf je je altijd herinneren, 
maar Afrika voelt als thuis komen, als 
mijn geboortegrond”, is haar tweede 
opmerkelijke ontboezeming.

Marjan van Duin, oorspronkelijk uit 
Budel Dorplein, heeft prachtige verha-
len over de mensen in Afrika en India. 
Ze werkte jaren als Ayurveda-thera-
peut voor zowel de Europese als lokale 
mensen in een snel veranderend Afri-
ka. Marjan werkt in haar praktijk voor-
al met kruiden, massage, yoga en dië-
ten. Ze heeft in Afrika geleerd hoe ver-
schillende stammen, vanuit hun 
diverse oorsprong als handelaren, boe-
ren of troubadours, nu nog een heel ei-
gen onderscheiden positie innemen in 
het economisch en sociale leven.

Europa heeft veel in Afrika teweeg ge-
bracht, vaak met weinig weet van de 

Afrikaanse mens. Marjan is dan ook 
kritisch over veel projecten die als hulp 
misschien goed bedoeld zijn, maar 
vaak de plank mis slaan.
Marjan: “Afrikanen hebben een diep 
gewortelde luistercultuur van elkaar 
verhalen vertellen. Dat wil ik in deze 
KBO presentatie ook komen doen. 
Mooie verhalen vertellen over prachti-
ge mensen.”

De presentatie is op donderdag 30 no-
vember om 09.30 uur in de Trefpunt-
zaal van Het Klooster in Nuenen.
Iedereen die kan genieten van een 
boeiend relaas is welkom. Vrije entree.

Kerstviering   
KBO 2017
Nuenen
De kerstviering in Nuenen voor KBO le-
den is  op woensdagmiddag 20 decem-
ber. De kaarten voor de kerstviering kos-
ten € 3,00 per stuk. Verkoop kaartjes op:
• dinsdag 12 december van 10.30 tot 

11.30 uur en
• donderdag 14 december van 13.00 

tot 14.00 uur. 

Gerwen 
De kerstviering voor KBO leden in 
Gerwen is op vrijdagmiddag 15 de-
cember in gemeenschapshuis D’n 
Heuvel in Gerwen aanvang 13.30 uur. 
De kaarten voor de kerstviering kosten 
€ 3,00 per stuk. Verkoop kaartjes:
• maandag 27 november en maan-

dag 4 december van 13.30 tot 15.30 
uur in D’n Heuvel. 

Nederwetten
De kerstviering voor KBO leden in 
Nederwetten is op maandag 18 de-
cember in De Koppel te Nederwetten 
aanvang 13.30 uur. De kaarten voor de 
kerstviering kosten € 3,00 per stuk.
Verkoop kaartjes:
• maandag 4 december van 13.00 - 

14.30 uur in De Koppel. 

Mocht het vervoer voor u een probleem 
zijn, dan kunt u contact opnemen met 
Maria van Orden, tel: 040-283 84 01.

 Smartbord in Jo van Dijkhof
Sinds kort kan de dagbesteding Jo van Dijkhof, dankzij de Vrienden van de 
Akker & Jo van Dijkhof, gebruik maken van hun eigen smartbord! Het bord, 
Prowise, werkt als één grote computer met heel veel mogelijkheden, func-
ties en ingebouwde spelmogelijkheden.

We kunnen bijvoorbeeld digitaal 
schrijven, wat te gebruiken is bij activi-
teiten zoals geheugentraining. Daar-
naast kunnen we een smartphone of 
Ipad koppelen. Zo kunnen we op af-
stand het internet op en foto’s en film-
pjes laten zien. Dit gebruiken we bij-
voorbeeld bij de muziekvaria en de na-
tuurclub. Ook heeft Prowise een USB 
en HDMI ingang zodat presentaties 
getoond kunnen worden. Bij de activi-

teit ‘Het Genootschap’ maken we hier 
gretig gebruik van. Kortom, een gewel-
dige toevoeging om de kwaliteit van de 
activiteiten te verbreden, te verdiepen 
en uit te breiden. De cliënten van Jo 
van Dijkhof hebben inmiddels kennis 
gemaakt met het bord, hun nieuwsgie-
righeid en interesse is gewekt! Onze 
dank gaat uit naar de Vrienden van de 
Akkers & Jo van Dijkhof die dit moge-
lijk hebben gemaakt voor ons.
 

Gouden ‘pioniersechtpaar’ Gerhard en Gemma Alink

Na bijna 45 jaar ‘boven de rivieren’  
nu genieten in het Nuenense!
 
Vijftig jaar huwelijk: een gouden echtpaar. Gerhard en Gemma Alink vieren 
deze week dit feestelijke feit. Hun roots liggen in Twente, waarna ze samen 
hun leven startten in Flevoland, destijds het ‘Nieuwe land’ genoemd. Na bij-
na 45 jaar wonen en werken in Flevoland besloten ze 6 jaar geleden om na 
hun pensionering een nieuw leven te starten in Nuenen. Het zo gemoedelij-
ke Brabant trok al jaren hun belangstelling, mede door de verhalen en erva-
ringen van hun dochter en schoonzoon.
 
Het ‘nieuwe Land’
Jong en vol ambitie waren zij op 19- en 
24-jarige leeftijd. In Twente kwamen 
ze destijds door hun leeftijd niet in 
aanmerking voor een huis. De liefde 
overwon; om een gezamenlijk leven te 
starten maakten ze in 1967 gebruik van 
het aanbod van de toenmalige werkge-
ver van Gerhard, een bouwonderne-
ming uit Twente. In Lelystad Haven 
werd toen hard gewerkt aan de op-
bouw van Flevoland, ofwel de Zuidelij-
ke IJselmeerpolders; een verzamel-
naam voor Oostelijk en Zuidelijk Fle-
voland. Gerhard werkte door de week 
in de polder en Gemma woonde in het 
ouderlijk huis in Enschede. Na maan-
den konden zij een flat betrekken in 

Lelystad. Dolgelukkig samen bouwden 
zij hun leven op als pioniers, dat viel 
niet altijd mee. “Eenzaamheid in de 
donkere polder” is een uitspraak die zij 
nog bezigen. Deze maand viert Lely-
stad het 50-jarig bestaan. Niets is nog 
wat de stad was in de tijd dat Gerhard 
en Gemma daar gingen wonen.
 
Carrières
In 1968 kwam zoon René ter wereld 
als 63e baby van Lelystad. Gemma 
zorgde voor hun zoon en Gerhard 
werkte in de bouwwereld om zo een 
bijdrage te leveren aan de opbouw van 
dat nieuwe land. Dat was hard zwoe-
gen, maar het gaf ook voldoening. On-
der zijn handen zag hij Lelystad trans-

Gerhard en Gemma Alink, 50 jaar getrouwd. Foto: Bart Verkuijlen, LAV Fotografie

formeren naar een toekomstige grote 
stad. In 1972 werd het gezin uitge-
breid met dochter Melanie. Hun geluk 
was compleet. Gemma zorgde voor 
het gezin, maar haar ambitieuze inslag 
zorgde ervoor dat ze, toen de kinderen 
wat groter waren, weer ging werken. 
Een verhuizing volgde naar Dronten. 
Toen de kinderen opgroeiden volgde 
ze een PBNA-opleiding en startte eind 
jaren 70 als administratief medewerk-
ster part-time bij de Gemeente Dron-
ten. Later, toen de kinderen de deur 
uit waren, ging zij studeren. Ze rondde 
de Bestuursacademie in Zwolle af en 
kreeg binnen de gemeente steeds een 
nieuwe uitdaging in haar beroep, me-
de door haar studies en gezonde 
nieuwsgierigheid. Ze werkte meer dan 
30 jaar op de afdeling Financiën van de 
gemeente.
 
Op naar Nuenen!
Gerhard volgde naast zijn baan in de 
bouwwereld ook diverse studies en 
opleidingen in de avonduren. Dit alles 
combineerde hij met het gezin en de 
bouw van hun eigen huis in Dronten. 
Gerhard had gouden handen en zette 
voor zijn gezin een prachtig stulpje 
neer. Zijn zakelijk leven sloot hij af als 
bouwkundig calculator. Terwijl Ger-
hard genoot van een vrij leven, bleef 
Gemma nog werken. Door de verha-
len van hun dochter en schoonzoon in 
Nuenen verlangden Gerhard en Gem-
ma naar het bourgondische leven in 
Brabant. Flevoland had dat karakter 
voor hun gevoel niet, ook al woonden 
zij er al jaren. Plannen werden ge-
maakt om na Gemma’s pensionering 
een leven te starten in het zuiden. Zo 
gezegd, zo gedaan. Het huis in Flevo-
land werd verkocht en een apparte-
ment in Nuenen gekocht. Ze begon-
nen hier een nieuw leven en pakten 
vrijwilligersfuncties op. Gerhard is 
voorzitter van biljartclub ‘Gast & Vrij’ 
en Gemma vrijwilliger bij het Vincen-
tre. Daarnaast houdt Gemma van 
bridge en voert Gerhard nog steeds 
werkzaamheden uit die passen bij zijn 
voormalig beroep. Samen genieten zij 
van het vrije, bourgondische leven en 
hopen dat nog vele jaren te doen!

Lieve mensen,
 
Namens mijn gezin en mijzelf wil ik 
iedereen bedanken voor alle lieve 
woorden, de kaartjes, de bloemen, `n 
knuffel, of `n hand, eigenlijk teveel om 
op te noemen, die mijn 25-jarig jubi-
leum bij Jan Linders Nuenen op vrij-
dag 8 september jl.  onvergetelijk heb-
ben gemaakt. 
 
Mijn collega`s die de winkel versierd 
hebben, mijn baas, Tim Haentjes, die 
het allemaal mogelijk heeft gemaakt 
om het `n echt feestje te laten zijn. 
Super, super. Het was geweldig.
 

Nogmaals dank daarvoor, 
Gerry van den Tillaart
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Nieuwe expositie bij Galerie Bonnard:

‘Mensen, mensen…'
Galerie Bonnard opent op zondag 26 november een nieuwe expositie. De 
derde alweer op de nieuwe locatie, Berg 9 in Nuenen, sinds de opening op 24 
september. Klanten uit de hele wereld wisten de galerie de afgelopen maan-
den te vinden. Zo zijn er schilderijen naar de VS, Ethiopië, België, Frankrijk en 
door heel Nederland gegaan. Ook de Nuenenaren en mensen uit de regio we-
ten de galerie te vinden. Erg � jn zijn de reacties; een bijzondere start! 

Open Atelier   
Elvira Wersche
Op zondag 26 november houdt kun-
stenares Elvira Wersche open huis in 
haar atelier aan de Stationsweg in Nue-
nen om over haar zandprojecten en in-
spiratiebronnen te vertellen. De afgelo-
pen 15 jaar maakte ze indrukwekkende 
werken in onnavolgbare geometrische 
patronen en talloze kleuren van verza-
meld zand dat ze uit de hele wereld 
kreeg toegestuurd.
Tijdens deze middag zijn de ontwer-
pen van de verschillende zandprojec-
ten te zien, zoals dat in De Cacaofa-
briek in Helmond in 2015, maar ook 
ouder figuratief werk van Elvira. Ze 
legt uit hoe zij zich heeft laten inspire-
ren door de wiskunde en de natuur.
Vorig jaar verscheen haar boek ‘Sam-
mlung Weltensand - The Journey’ over 
de vele projecten die zij internationaal 
uitvoerde; in onder meer New York, 
Istanboel, Emiraat Sharjah, Coimbra, 
Krakau en Berlijn. Het boek toont in 
prachtige foto's hoe het publiek onder 
de indruk raakt, zowel van haar werk 
terwijl ze bezig is, als het eindresultaat 
en het afsluitend ritueel. 
U bent van harte welkom! Open Atelier 
Elvira Wersche. 26 november van 13.00 
tot 17.00 uur. Stationsweg 3, Nuenen 
(Eeneind). www.weltensand.com

 De Welpen van scouting Rudyard Kipling 
hebben ouder-kindweekend
Afgelopen weekend hadden de welpen van scouting Rudyard Kipling weer 
hun jaarlijkse ouder-kindweekend. Een weekend waar niet alleen door de 
kinderen, maar ook door de ouders heel erg naar uitgekeken wordt. Deze 
keer kwamen welpen en ouders op vrijdagavond bij elkaar. Nadat iedereen 
zijn of haar spullen had klaargelegd voor de nacht, was het tijd voor een 
bosspel. Kruipdoor-sluipdoor een nat en super donker bos.

Na deze spanning en sensatie in het 
bos, was iedereen er aan toe om zich te 
verwarmen aan een heerlijk kampvuur 
en was het tijd voor wat hapjes en 
drankjes. Toen iedereen weer lekker 
was opgewarmd, was het voor de Wel-
pen tijd om te gaan slapen. De ouders 
bleven nog even rond het kampvuur 
om vervolgens ook te gaan slapen. Za-
terdagochtend was iedereen alweer 
vroeg uit de veren en na een heerlijk 
ontbijtje was het tijd om per team een 
hut te bouwen. De hutten werden ver-
volgens gevuld met de ingrediënten 

voor de soep en doormiddel van een 
spannend spel moesten de teams van 
elkaar de ingrediënten stelen. Na deze 
inspannende ochtend was iedereen 
toe aan een heerlijke kom soep en wer-
den er diverse soorten soep bereid op 
het kampvuur. Het ouder-kindweek-
end werd afgesloten met het installe-
ren van de nieuwe welpen in het bijzijn 
van vele ouders, opa’s, oma’s, broers en 
zussen. Al met al weer een geslaagd 
ouder-kindweekend waar iedereen 
weer met veel plezier op terug kan kij-
ken. www.rudyardkipling.nl 

Na een expositie van alle 45 kunste-
naars en een solo-expositie met land-
schappen van Peter Durieux, heeft 
Bonnard deze keer 7 kunstenaars bij 
elkaar gebracht die zich laten inspire-
ren door mensen en hun omgeving. Er 
is een grote diversiteit te zien, de ver-
schillen in materiaal en aanpak, tech-
niek, en de sfeer van het werk, zijn 
enorm. De 7 kunstenaars, Flip Gaasen-
dam, Marten Huitsing, Romée Kanis, 
Anne-Rixt Kuik, Mitzy Renooy, Paul 
Boswijk en Francien Krieg hebben 
ruim een half jaar gewerkt aan de wer-
ken die zij speciaal voor deze expositie 
hebben gemaakt..

Live jazz muziek
Tijdens de opening van de expositie 
‘Mensen, mensen.. ‘ op 26 november is 
er live muziek van de Amsterdamse vi-
oliste Karin van Kooten. Zij wordt be-
geleid door Harald Haverkorn op pia-
no. De violiste speelde 6 jaar geleden 
ook al eens in Nuenen, toen met een 
trio dat wereldberoemd is in de wereld 
van de Gypsy Jazz voor een uitver-
kocht Klooster.

Karin is als violiste sterk beïnvloed 
door Stephane Grappelli en Django 
Reinhardt. Zij speelt in verschillende 
samenstellingen en is in heel Europa te 
horen. Pianist Harald Haverkorn 
(Soest) begeleidt haar. Zij spelen tij-
dens de opening twee sets van een half 
uur van 14.00 - 14.30 en van 15.30 - 
16.00 uur. Wat zij samen laten horen is 
naar eigen zeggen: ”Mainstream jazz 
met een touch of Grappelli”. Toeganke-
lijke jazz met de ingrediënten: creativi-
teit, vrijheid en communiceren.

De entree is gratis. De expositie ’Men-
sen, mensen… ’ loopt van 26 novem-
ber tot en met 30 december 2017 en is 
ook tijdens Kerst te bezichtigen.

Naast deze exposities zal galerie Bon-
nard werk in voorraad tonen in hun 
stock ruimte. Het werk op de website is 
bovendien altijd in de galerie aanwezig. 
Op donderdagavond 7 en 21 december 
organiseert Galerie Bonnard lezingen, 
daarover volgende week meer.

www.galeriebonnard.com

Dwèrser dan Dwèrs!
Prins Nick en prinses Esmee zijn het nieuwe jeugd duo bij cv De Dwèrsklip-
pels. Dat werd afgelopen zaterdagmiddag bekend gemaakt in Het Klooster.

Alle aanwezige kinderen deden en-
thousiast mee aan het ‘Ren je rot’-spel 
dat eerst werd gespeeld.  Nadat de 
nieuwe Jeugdraad van 11 en minidans-
garde werden voorgesteld, was de 
spanning om te snijden. Uiteindelijk 
sprongen er niet drie maar twee nieu-
we kartrekkers uit de versierde boxen! 
Dit jaar zijn ze Dwèrser dan Dwèrs en 
dat is meteen ook hun motto! Een 
prins én een prinses zwaaien vanaf nu 
de scepter over de Nuenense Jeugd.
Het aftredende trio, prinses Marjolein, 
adjudant Lars en hofdame Roos, heb-
ben een beestachtig mooi carnaval 
neergezet voor de Nuenense Jeugd. Zij 
werden dan ook bedankt door Vrouwe 
Jura, die nog eens benadrukte dat afge-
lopen carnavalsseizoen heel bijzonder 
was doordat er zowel bij de jeugd als 
de volwassenen een vrouw de scepter 
zwaaide.

Onder de nieuwe steek zitten (Prins) 
Nick Kleij en (Prinses) Esmee Noll. Ze 
zitten samen in groep 8 van Eenbes 
basisschool De Crijnsschool. Naast 
hun klasgenoten waren ook hun sport-
vrienden en vriendinnen van scouting 

Panta Rhei, EMK voetbal, en HC Nue-
nen hockeymeiden in 't Klooster. Het 
was dus volle bak met ook Jeugdprins 
Juventa van de Narrekappen, zijn prin-
ses Danza en zijn gevolg inclusief zijn 
dansgarde en de Dwèrse PrinseRôd.
De ouders van Prins Nick en Prinses 
Esmee zijn ook fervent carnavalsvier-
ders. Marco en Nancy Kleij zijn actief 
zowel op Eeneind (Riefels) als bij de 
Dwèrsklippels. Erik Jasper en Karin 
Noll waren in 2015 samen met de oom 
en tante van Esmee de kartrekkers van 
C.V. de Dwèrsklippels als Prins Finan-
za en adjudanten Chitarra, Uno & 
Due. Prins Nick en prinses Esmee heb-
ben er enorm veel zin in en samen 
gaan zij het Nuenense Jeugdcarnaval 
Dwèrser dan Dwèrs op z'n kop zetten! 

Carnavalswinkel Nuenen weer open
Het carnavalsseizoen is weer begonnen en dus opent de Carnavalswinkel 
Nuenen weer haar deuren. Vanaf morgen, vrijdag 24 november, kan iedereen 
weer terecht op de vertrouwde locatie aan het Park 7a in Nuenen.

‘We hebben alle mogelijke carnavals-
kleding en -accessoires, voor heren, 
dames en kinderen,’ zegt Ronald van 
der Linden van de carnavalswinkel. 
‘We bieden de gehele nieuwe collectie 
2018, plus een deel van 2017. En voor 
mannen hebben we nog meer keus dan 
vorig jaar. Verder staan de accessoires 
overzichtelijk bij elkaar in één ruimte. 
Grotere groepen kunnen eventueel op 
afspraak langs komen, dan zorgen we 
dat alles aanwezig is. Als mensen iets 
willen bestellen uit de catalogus, heb-
ben we het binnen één of twee dagen 
in huis. We zijn zeer flexibel.’
Bijzonder en uniek zijn de eigen, hand-
gemaakte carnavalsjassen van Pascalle 
Kuijten. ‘Die maak ik allemaal op maat 
en naar smaak van de klant. En vergeet 
mijn carnavalshoedjes niet’, zegt Pas-
calle.
Ronald: ‘Met het Klik&pas-systeem 
geven we klanten nog een extra ser-
vice. Als mensen twijfelen over de 
maat van een pak, bestellen ze via onze 

website meerdere maten die ze vervol-
gens bij ons in de winkel kunnen  ko-
men passen. Zonder koopverplichting. 
Oh ja, als extraatje hebben we dit jaar 
kersttruien in onze collectie.’

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag van 10.00 uur 
tot 18.00 uur, op zaterdag tot 17.00 
uur. Vanaf januari ook maandag en 
dinsdag; de week voor carnaval ook ’s 
avonds + carnavalszondag. Zie ook 
www.carnavalswinkelnuenen.nl

Roddels in    
‘t Narregat:    
Hedde gij da   
gezeet gehad (7) 
 
Aanstaande zaterdag 25 november is 
het dan eindelijk zover. Het jaarlijkse 
prinsenbal van CV De Narre-Kappen 
in Gerwen staat voor de deur. De tent 
op het Heuvelplein wordt opgebouwd, 
en op zaterdagmiddag om 14.11 uur 
begint de Gerwense Jeugd. Zij zullen 
afscheid nemen van Jeugdprins Juven-
ta, Jeugdprinses Danza en Adjudant 
Penalta. Bedankt kanjers het was ge-
weldig! Wie zal ze opvolgen?
 Ook de nieuwe hoogheden zijn klaar 
gestoomd om iedereen voor te gaan en 
te zorgen voor een spetterend carna-
valsjaar. Na een geheimzinnige periode 
met alle voorbereidingen kunnen ze 
niet meer wachten zich bekend te ma-
ken. Natuurlijk bedanken we Prins 
VinZZ, Prinses GlitZZ en Hofdame 
GlamZZ voor de prachtige carnaval 
van het afgelopen jaar. En om 11 over 
half 11 (22.44 uur), zal de nieuwe hoog-
heid van CV De Narre-kappen worden 
gepresenteerd. De laatste aanwijzing:
11) Het feest wordt alleen maar groter

En nog een keer de eerste tien: 
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
10) ‘t is een vroege vogel

Dwèrse Diva’s
‘Dwèrse Diva’s’ is het thema voor de Schôn Vrouwkes Avond 2018. Dat werd za-
terdagavond bekend gemaakt tijdens het Dwèrsdebuut van cv De Dwèrsklippels, 
in het bijzijn van de kersverse nieuwe prins Hospitalis. Vorig jaar was het thema 
Bruisende Brabo Babes. De kroegentocht van de schone vrouwen start traditiege-
trouw om 20.11 uur op vrijdag met carnaval, komend jaar op 9 februari. Nieuw 
dit jaar is dat de tocht zal starten in Het Klooster. Een jury zal de origineelste weer 
belonen met de titel Schônste Vrouwke(s) 2018.

Foto: Bart Verkuijlen LAV Fotografie

Roddels in    
‘t Narregat:    
Hedde gij da   
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Winterbierenmiddag 
in Café Ons Dorp
Na de periode van heerlijke bockbie-
ren is het eind november alweer tijd 
voor de winterbieren. Op zondagmid-
dag 26 november kunt u hiervoor te-
recht bij Café Ons Dorp. Deze middag 
hebben zij maar liefst 4 hartverwar-
mende winterbieren van de tap. 

Natuurlijk zal traditioneel de Cuveé du 
Chateau niet ontbreken. dit mooie vol-
le bier geeft de smaak weer van een ge-
rijpte Kasteel Donker. Maar er is meer 
te proeven; Brand Sylvester, een ro-
bijnkleurig eindejaarsbier en Chouffe 
N'ice, donker en kruidig bier. En dit 
jaar is er nog een speciaal (winter)bier 
verkrijgbaar; Gulden Draak Brewmas-
ter. Normaal alleen op fles verkrijgbaar 
maar er zijn een paar fusten afgevuld 
en aan Café Ons Dorp de eer deze te 
mogen schenken aan zijn gasten. 
Deze quadrupel heeft gelagerd gelegen 
op whiskyvaten wat het een mooie vol-
le smaak geeft. 

Live muziek
Uiteraard is er deze middag ook live 
muziek aanwezig, gelijk vorig jaar zal 4 
Friends hier voor zorgen. 4Friends is 
een 4-mans formatie en weten met 
hun sfeervolle muziek deze winterbie-
renmiddag prima te begeleiden. Ze 
spelen semi-akoestische nummers van 
o.a. Anouk, Ilse de Lange, U2, Janis 
Joplin, Alanis, Morissette,The Beatles, 
R.E.M, Adele en nog vele meer.

Kortom: Proef, Beleef, Geniet op zondag-
middag 26 november om 14.00 uur  in 
Café Ons Dorp, Parkstraat 1 te Nuenen.

 

Een 4-mans formatie met semi-akoestische muziek. 

o.a Janis Joplin, Anouk, U2, The Beatles, REM,  Adele 

Een 4

o.a Janis Joplin, Anouk, U2, The Beatles, REM,  Adeleo.a Janis Joplin, Anouk, U2, The Beatles, REM,  Adele

De Zandtovenaar komt naar Nuenen!
Op woensdag 29 november kunt u een voorstelling van de Zandtovenaar 
bijwonen! In De Regenboog aan de Sportlaan 5 in Nuenen bent u vanaf 
19.00 uur welkom. De voorstelling begint om 19.30 uur en is ook geschikt 
voor kinderen.

Kerst bij D’n Kleine Dommel
Door Gerrit van Ginkel

Restaurant D’n Kleine Dommel heeft in zeer korte tijd veel vaste klanten aan 
zich weten te binden. Dit komt vooral door de geweldige locatie aan de Col-
leseweg 47A waar veel ouders het terras ontdekt hebben terwijl hun kinde-
ren veilig kunnen spelen in de afgeschermde speeltuin. Maar ook voor een 
lunch of diner kan men terecht bij D’n Kleine Dommel voor vis- vlees of ve-
getarische gerechten.

Uw eigen levensverhaal in woord en beeld
SeniorWeb Nuenen heeft al enkele jaren een populaire cursus voor het ma-
ken van uw eigen fotoalbums op het programma. Voor het komende sei-
zoen wil SeniorWeb de cursusinhoud uitbreiden tot het samenstellen van 
uw eigen (levens)verhaal in een fotoalbum.

Speelt u met het idee om de herinne-
ringen en persoonlijke ervaringen uit 
uw leven vast te leggen in een mooi 
boek met foto’s en verhalen, of wilt u de 
geschiedenis van een ouder of groot-
ouder op deze manier vastleggen? Wel-
licht loopt u met plannen rond om een 
mooi reisverslag vol foto’s en verhalen 
in boekvorm te verwerken?
Dan kunt u dit doen door met een 
tekstverwerker (Word) een verhaal te 
schrijven en daar dan wat afbeeldingen 
in te plaatsen. Vooral dat laatste levert 
dan meestal flink wat hoofdbrekens op. 
Programma’s als Word zijn ontworpen 
voor teksten en kunnen wat minder 
goed overweg met afbeeldingen.

Als u veel foto’s en andere afbeeldin-
gen in het levensverhaal wilt verwer-
ken is het maken van een fotoalbum 
(Albelli, Kruidvat, etc.) een veel mooi-
ere oplossing. Deze programma’s bie-
den prachtige mogelijkheden voor fo-
to’s, zowel op de voorgrond als in de 
achtergrond, en er kunnen naar belie-
ven grote en kleinere tekstblokken in 
geplaatst worden.
Bijkomend voordeel is dat het resul-
taat snel in een prachtige zelf gekozen 
vorm afgedrukt bij u thuis komt.

Het eerste deel van 5 lessen is de klas-
sieke fotoalbum cursus: Omgaan met 

het programma van de afdrukcentrale 
(Albelli), het plaatsen en bewerken van 
de foto’s, de indeling van het boek, de 
achtergronden en het plaatsen van de 
tekstblokken. Dit gedeelte wordt gege-
ven door SeniorWeb docent Leen Vis.
Het tweede deel behandelt middels 2 
lessen in workshopvorm de inhoud van 
de tekstblokken: Hoe zorg ik voor pret-
tig leesbare en boeiende teksten, zodat 
het boek verandert van een plaatjes-
boek met wat teksten tot een aange-
naam leesboek met mooie foto’s. Deze 
workshop wordt begeleid door de ver-
halenmaker Harrie van der Wielen.

U kunt al proeven aan het maken van 
een fotoalbum met levensverhaal op 
een Computercafé presentatie op don-
derdag 30 november om 9.30 uur in de 
bibliotheek.
De fotoalbum cursus van 5 lessen is in-
gepland op dinsdagavonden vanaf 16 
januari en hierop aansluitend volgen 
dan de 2 avonden workshop je eigen 
verhaal schrijven.

De prachtige locatie in het groen op de 
rand van Nuenen gelegen, met twee 
grote zalen, leent zich bijzonder voor 
het vieren van jubilea, vergaderingen, 
buffetten, verjaardagen en product-
presentaties. Tevens is het een door de 
Gemeente aangewezen trouwlocatie. 
Bij slecht weer is voor de kinderen bin-
nen een ruimte waar zij zich kunnen 
uitleven onder toezicht van een vak-
kundige begeleidster die de kinderen 
ook kan schminken.

Speciaal Kerstmenu 
Tijdens de kerstdagen kunnen de gas-
ten in het sfeervol ingerichte restaurant 
tot 15.00 uur ook nog gewoon a la carte 
lunchen of gebruik maken van het 
vooraf gereserveerde kerstmenu. Voor 
het kerstmenu dient u te reserveren en 
dat wordt na 17.00 uur geserveerd.
Het basis Kerstmenu kost € 29,90 (zie 
hiervoor de advertentie elders in dit 
blad) en is uit te breiden naar een 4-, 
5-, of 6 gangen menu.
Het verdient aanbeveling zeker voor 
het kerstmenu te reserveren.
Ook voor de kinderen is een feestelijk 
aangepast kindermenuutje.
Buiten het reguliere wijnaanbod is er 
speciaal met Kerst wijn van Coen 
Scholder, de Nuenense wijngroothan-
delaar en importeur ‘Black & Bianco 
Drinks BV’.

Mede-eigenaar Remko Sanders is trots 
op de plaats die zijn bedrijf ingenomen 
heeft in de Nuenense Horeca wereld. 

“We hebben in korte tijd een vaste 
plaats weten te verwerven in onze sec-
tor. Het is binnen ons korte bestaan nu 
al zo dat we gasten helaas  moeten te-
leurstellen omdat we helemaal vol zit-
ten. Onze uitgangspunten: voor het 
gehele gezin, een eerlijke prijs, een ge-
zellige sfeer en alles geserveerd in be-
diening, werkt voortreffelijk. De munt-
jes die we uitgeven bij een kindermenu 
en waarvoor de kinderen iets mogen 
uitzoeken in onze glazen kast, is ook 
een voltreffer”.

Door de gunstige positieve ontwikke-
ling die D’n Kleine Dommel door-
maakt is men op zoek naar een full-
time kandidaat voor de bediening, een 
zelfstandig werkende kok en een assis-
tente voor de kinderspeelzaal.

D’n Kleine Dommel, Collseweg 47A, 
Nuenen, 040-8442747, dkdkerst@gmail.
com. Dhr. Roel van Asten informeert u 
verder. 1e en 2e kerstdag geopend van-
af 10.00 uur. Reserveren kerstdiner 
vanaf 17.00 uur. 

Kaarten zijn te bestellen via indere-
genboog@gmail.com en kosten € 7,50 
p.p. Voor kinderen van de basisschool 
is de prijs € 3,00.  U kunt betalen bij de 
kassa aan de ingang van de zaal.

Gert van der Vijver is de enige zand-
kunstenaar van Nederland. Hij maakt 
gebruik van een fascinerende kunst-
vorm: het zandschilderen. Gert gooit, 
strooit en schuift met zand op een ver-
lichte glasplaat en laat op betoverende 
wijze allerlei tekeningen verschijnen. 
Door middel van een directe projectie 
is deze kunstvorm live te zien. Op deze 
avond zal Gert verhalen voor ons tot 
leven brengen met zijn magisch 
schouwspel van licht en donker. Deze 
avond is geschikt voor oud én jong. 
Kinderen zijn daarom van harte wel-
kom! 

Gert van der Vijver verzorgt nationale 
en internationale zandvoorstellingen. 
Hij maakt tv-series voor de KTRO en 
De Efteling. Onlangs zijn beide tv-pro-
gramma’s door China en Duitsland 
aangekocht. Ger brengt mensen in 
verwondering door middel van humor 
en ontroering, waarbij hij vaak een ge-
voelige snaar weet te raken.

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorger voor Rond de Linde: 
wijk Gerwen

(± 275 kranten) 

Bezorger 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 1 JAN 2018

PER DIRECT

RELA-X-MAS Inspiratieavond

Heyde Hoeve en De Bottelarij zorgen 
voor relaxte en culinaire feestdagen 
Het lijkt nog ver weg, de decembermaand. Maar voor je het weet is de Kerst-
man al in het land en kan de kerstboom opgetuigd worden. Gezellige dagen 
die je graag met vrienden en familie viert. Het huis omgetoverd in december-
sferen en lekkere hapjes en drankjes. Elk jaar neem je jezelf voor om het zo re-
laxt mogelijk aan te pakken. Maar tegen de tijd dat het zover is moet je de 
gerechten nog bedenken, de recepten uitproberen, de boodschappenlijstjes 
maken en ook nog even langs de slijter. Heb jij deze keer besloten het echt an-
ders aan te pakken? Meld je dan aan voor onze Rela-X-Mas Inspiratieavond.

Wij gaan je verrassen met bijzondere 
varkensvleesrecepten (want daar kan 
veel meer mee dan dat je denkt) en 
mooie wijnen. Stuk voor stuk gerech-
ten die vooraf makkelijk klaar te ma-
ken zijn en waarmee je je gasten écht 
gaat imponeren. Gezellige hapjes, 
mooie amuses en bijzondere voor-, 
tussen- en hoofdgerechten worden 
deze avond gemaakt en natuurlijk ge-
proefd. Zelfs een unieke verrassing 
voor bij de koffie mag niet ontbreken. 
We geven je tips en trucs op het ge-
bied van bereiding en presentatie en 
ook krijg je de recepten samen in een 
leuke goodiebag mee naar huis. Zo 
kun je zelf goed voorbereid aan de 
slag. Laat die feestdagen maar komen!

Wijnproeverij
Zonder wijn geen spijs en dus laat 
Marcel van De Bottelarij uit Mierlo je 
de beste combinaties proeven. Welke 
wijn past er bij welk gerecht? Hij ver-
telt vol passie over de achtergrond van 
de geselecteerde wijnen en om het je 
makkelijk te maken, kun je de wijn die 
je écht niet kunt weerstaan direct mee 
naar huis nemen. Dan hoef je met de 
feestdagen daarvoor de deur niet 
meer uit. Wel zo makkelijk.

Voor wie?
Voor dames en heren die zin hebben in 
een gezellige avond in decembersferen, 
die graag koken of tegen iedereen ge-
zegd hebben dat ze dat goed kunnen.
Schrijf je in met je zus(sen) en/of 
broer(s), neven en/of nichten, vrien-
den en/of vriendinnen, je buurman of 
de buurvrouw, je ouders, de kaartclub 
of tennisclubje,  je collega’s of kinde-
ren, iedereen is welkom.

Wanneer?
Dinsdag 28 en woensdag 29 novem-
ber van 19.30 - 21.30 uur op de boer-
derij van de Heyde Hoeve, Rullen 15 
in Nuenen. De kosten zijn € 34,50 p.p. 
inclusief hapjes, drankjes, recepten en 
een leuke goodiebag.  Aanmelden kan 
via relaxmas@heydehoeve.nl Maxi-
maal 20 deelnemers per avond. 

Sfeerimpressie Vincent van Goghstraat

Controlebericht 
NL-Alert voor 
Brabanders
Veel Brabanders ontvangen informatie 
bij een noodsituatie. Zij hebben NL-
Alert ingesteld op hun telefoon. Dat is 
slim, want via NL-Alert kan de over-
heid je gericht alarmeren en informe-
ren bij noodsituaties, zoals bij explo-
siegevaar of een terroristische aanslag. 
In het bericht staat wat er aan de hand 
is en wat je op dat moment het beste 
kunt doen. 
 
Controlebericht op 4 december
Maandag 4 december om 12.00 uur 
zendt de overheid een NL-Alert con-
trolebericht uit. Aan de hand van dit 
controlebericht kun je nagaan of jouw 
mobiel juist is ingesteld om NL-Alert 
te ontvangen. Als je het controlebe-
richt ontvangt, is jouw mobiel juist in-
gesteld. Je weet dan zeker wat je moet 
doen als je in de buurt bent van een 
echte noodsituatie.
 
Veel telefoons die in Nederland wor-
den verkocht, zijn al ingesteld voor 
NL-Alert. Op sommige toestellen, zo-
als de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga 
nu naar www.nl-alert.nl en stel je mo-
biel in.
 
  



solcon.nl

Veilig en 
betrouwbaar 
internet in de
regio Laarbeek

Kies voor ons razendsnel internet in het buitengebied

Nooit meer wachten op e-mails, geen hinderlijke haperingen tijdens het streamen of 

foutmeldingen bij het versturen van grote bestanden. Dat kan als 50% van de bewoners 

‘ja’ zegt tegen glasvezel. Meld u aan voor 1 december en maak gebruik van dit supersnelle

glasvezelnetwerk. Bekijk ons complete aanbod op solcon.nl/mabib.

€ 46,75

Solcon
Alles in 1

DAARNA € 56,75 P/MND

DE EERSTE 3 MAANDEN

Meld u aan voor 1 december!

Meer weten?
Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Neem dan contact op via Polikliniek geriatrie Geldrop: 
040 - 286 4892

Seniorvriendelijk ziekenhuis.
bijzonder betrokken.
Jef Konings uit Geldrop is een beetje een pechvogel. Jef: “Ik heb wat pech met mijn 
gezondheid”. Hij werd onlangs in het St. Anna Ziekenhuis Geldrop voor de tweede 
keer geopereerd vanwege een gebroken heup. Al jaren ‘kwakkelt’ Jef wat met zijn 

gezondheid. Met artsen en ziekenhuizen heeft hij dus, helaas, 
genoeg ervaring. Over de zorg in het Geldropse St. Anna 

Ziekenhuis is hij heel tevreden. Voor de senioren staat 
in het St. Anna Ziekenhuis een geriatrie team klaar. Jef: 
“De mensen zijn heel betrokken, dat is fijn.” Bij het St. 
Anna Ziekenhuis krijgen de meest kwetsbare patiënten 
ondersteuning van de geriatrie verpleegkundige. Bij die 

aanpak heeft ook Jef baat gehad. Jef: “Het is heel 
menselijk, vertrouwd. Het voelt gewoon goed, je bent 

zeker geen nummer. De samenwerking binnen het 
team is prima en ze nemen echt de tijd voor je.” 

Bijzonder. Anna. 

Jef Konings

in de winkel met diverse

koopjes
vanaf  € 15,-
op restanten van

wintercollectie 2016 (en ouder)

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

MAGAZIJNVERKOOP

VAN wO 22 T/M ZA 25 NOVEMbER

slEchTs 4 DAGEN!

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

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand november
Zondag 9.00 uur WSV-wandeling

Sportpark Wettenseind, Wettenseind EMK 
Maand december: Lissevoort, 

ingang tennisterreinen

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 31 december
10.00-17.00 uur Fototentoonstelling 

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

 Van 20 t/m 25 november 
collecte Nationaal MS Fonds

Donderdag 23 november
09.30 uur Computercafé: Word Tips

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 24 november
15.00 uur Cultuur Overdag - ‘Rodion Trio’ - 

klassieke muziek’. Het Klooster
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen, Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 24 november 
19.30 uur Gerwen Live

Heuvelplein Gerwen

Zaterdag 25 november
5e Tour de Gazet

 doorkomst toertocht klassieke auto’s 
via Lieshoutseweg, Bosweg, Rullen, 

Nieuwe Dijk en Stad van Gerwen

Zaterdag 25 november 
13.00-15.30 uur Intocht Sint Eeneind

 Locatie: Wijk Eeneind

Zaterdag 25 november
13.30 uur (jeugd)prinsenbal 

CV De Narre-Kappen. Heuvelplein Gerwen.
13.30 uur Bridgedrive Vrienden van de Ak-

kers. Gasterij Jo van Dijkhof

Zaterdag 25 november
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding

Salon Nune Ville, Berg 24 Nuenen.
www.salonnuneville.nl

Zaterdag 25 november
20.11 uur Prinsenbal CV De Narre-Kappen 
Residentie D’n Tent, Heuvelplein, Gerwen

Zaterdag 25 november
20.30 uur Cabaret met 

Arie Koomen & Edo Brunner 
theaterzaal van het Dorpshuis Lieshout

Zondag 26 november
11.00 uur Sinterklaas in Gerwen

Optocht naar het Heuvelplein

Zondag 26 november
12.00 uur BOA Koffi econcert

De Dassenburcht, 
Jacob Catsstraat 1-3 in Nuenen

Zondag 26 november
13.00-17.00 uur Open kerkendag

Alle kerken Nuenen c.a.

Zondag 26 november
13.00-17.00 uur Open Atelier 

Elvira Wersche 
Stationsweg 3 Nuenen Eeneind

26 november t/m 30 december 
Expositie ’Mensen, mensen… ’

Gallerie Bonnard, Berg 9 in Nuenen

Zondag 26 november
14.00 uur Winterbierenmiddag 

Café Ons Dorp, Parkstraat 1 te Nuenen

Zondag 26 november
14.00 uur Intocht Sint Nederwetten

Optocht door de kom van Nederwetten

Zondag 26 november
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert.

The Veltman Brothers
 Cafe Schafrath, Park 35 Nuenen

Zondag 26 november
20.30 uur Liederentafel
Café Schafrath, Nuenen

Dinsdag 28 november
20.00 uur Wielercafé 
Café De Stam Gerwen

Dinsdag 28 en woensdag 29 november
19.30-21.30 uur 

RELA-X- MAS Inspiratieavond
De Heyde Hoeve, Rullen 15 in Nuenen.

Aanmelden via relaxmas@heydehoeve.nl

Woensdag 29 november
19.30 uur Gert van der Vijverde, 

de zandkunstenaar 
De Regenboog aan de Sportlaan 5

Donderdag 30 november
9.30 uur Computercafé: 

Fotoalbum met Levensverhaal
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 30 november
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof
9.30 uur KBO lezing: Schuif even aan tafel 
bij Marjan van Duin. Trefpuntzaal Klooster

Donderdag 30 november
20.00 uur Lezing Heemkundekring Lieshout 

over De Peel. Door Simon van Wetten
 Zaal de Koekoek in Lieshout

Vrijdag 1 december
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen
20.30 uur Rikken bij Nederwetten

in het Piet Renders paviljoen

Christian Science
Christian Science, de Christelijke We-
tenschap, werd in 1866 ontdekt door 
Mary Baker Eddy. Haar enige leerboek 
was de Bijbel. Zij gaf de volledige uitleg 
van haar ontdekking en de toepassing 
er van in haar boek Wetenschap en 
Gezondheid met Sleutel tot de Heilige 
Schrift.
De dienst van a.s. zondag heeft als on-
derwerp: Oude en nieuwe toverkunst - 
ofwel mesmerisme en hypnotisme - 
ontmaskerd.
Het nu volgende citaat uit Wetenschap 
en gezondheid is leidend bij de uitwer-
king van dit onderwerp: ”Het uitgangs-
punt van de goddelijke Wetenschap is, 
dat God, Geest, Alles-in-alles is en dat 
er geen andere macht of Gemoed be-
staat - dat God Liefde is en dat Hij 
daarom het goddelijk Beginsel is.” 
 Rond de uitwerking van dit thema 
wordt naar muziek geluisterd, gebeden 
en gezongen.
Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Park-
straat 54 (congrescentrum BtB). U 
bent hartelijk welkom. 
www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 25 november 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Zondag 26 november 11.00 uur: vie-
ring, Jongerenkoor Jocanto, voorgan-
ger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 25 november 18.30 uur: Gra-
da van de Laar-Donkers;
Zondag 26 november 11.00 uur: Oscar 
en Fritsje Haffmans - Haan; Ineke 
Haffmans - Kuijpers; overleden ouders 
Haffmans - Haan; Paul Perrée; Ien Ver-
meulen - Karsmakers; Romke de Jong; 
Cor van Lierop; Adrianus van der 
Vleuten; Henk en Diny Taheij - van 
Beek; Bijzondere intentie.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Miet Fe-
ijen - Sanders, Margot Begemanstraat 
9. Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 26 november 11.00 uur vie-
ring, parochiekoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker 
M. Feuth.

Misintenties
Gerda Rooijackers - van den Acker; 
Wilhelmina Maria van Hout - Jansen.

Mededelingen
Op 26 november is er in onze kerken 
een extra collecte voor de Kerstpak-
kettenactie. Deze actie 'door Nuenena-
ren voor Nuenenaren' is inmiddels 
zeer bekend en gewaardeerd. De actie 
leverde vorig jaar 207 pakketten op, 
waar heel veel gezinnen en alleen-
staanden die het moeilijk hebben, mee 
blij zijn gemaakt. In de kerk collecte-
ren wij voor de broodbonnen die no-
dig zijn. We kunnen deze collecte van 
harte bij u aanbevelen.
Zondag 26 november is het open ker-
kendag in Brabant. Meer dan 150 ker-
ken staan dan open van 13.00 tot 17.00 
uur. Ook alle zes kerken in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten zijn dan 
open. Voor geïnteresseerden ligt ach-
ter in de kerk meer informatie over de 
activiteiten. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 26 november 9.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker M. 
Feuth.

Misintenties
Frans Raaijmakers; Thijs Migchels; Jan 
Sleegers; Tini van der Pol; Miet van 
Rooij - van Bommel en overleden fa-
milie; Theo Rovers en Annie Rovers - 
Verkuijlen.

Mededeling
Op 26 november is er in onze kerk een 
extra collecte voor de Kerstpakketten-
actie. Deze actie ‘door Nuenenaren 
voor Nuenenaren’ is inmiddels zeer 
bekend en gewaardeerd. De actie le-
verde vorig jaar 207 pakketten op, 
waar heel veel gezinnen en alleen-
staanden die het moeilijk hebben, blij 
worden gemaakt. In de kerk collecte-
ren wij voor de broodbonnen die nog 
nodig zijn. Van harte aanbevolen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 26 november. Voorgangers: 
kerkelijk werker P. Flach en ds. B. van 
Litsenburg. Dit is de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar: Gedachtenis-
zondag, waarin de overleden gemeen-
teleden worden herdacht. Medewer-
king van vocaal ensemble Jubilate o.l.v. 
Jelle Everhardus. Er is kinderneven-
dienst en jongerenviering. De collecte 

is voor het project ‘Ervaring die staat’. 
Tussen 13.00 en 17.00 uur is het kerk-
gebouw geopend in het kader van de 
Open Kerkendag.  Woensdag 29 no-
vember kunt u de voorstelling van de 
Zandtovenaar meemaken, aanvang 
19.30 uur. (zie eerdere publicaties). El-
ke 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 23 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Clemens I, 
paus en martelaar. 
Vrijdag 24 november. 07.15 uur H. 
Mis, H. Johannes van het Kruis, belij-
der en kerkleraar; gedachtenis van de 
H. Chrysogonus, martelaar. 
Zaterdag 25 november. Geen liturgie. 
H. Catharina van Alexandrië, maagd 
en martelares. 
Zondag 26 november. Plechtige vie-
ring van de patroonheilige H. Clemens 
I, paus en martelaar. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis. Daarna parochiefeest in 
de priorij en Brabantse Open Kerken-
dag in de kerk. 
Maandag 27 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Oda, maagd. 
Dinsdag 28 november. 18.30 uur H. 
Mis. 
Woensdag 29 november. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Saturninus, 
martelaar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Herdenken in het licht 
overweldigend 
Door Mariët Jonkhout

Donker dat was het, afgelopen zaterdagavond 18 november. Er was geen 
maan en vanwege regen en hagel was er ook geen ster aan de hemel te zien. 
Toch scheen er een warm licht op begraafplaats ‘Oude Landen’ waar voor de 
eerste keer de herdenkingsbijeenkomst ‘Licht op Oude Landen’ gehouden 
werd. De begraafplaats werd tot in de kleine uithoeken verlicht met vele 
oliepotten, vuurkorven en kaarsen en de warme sfeer was overweldigend.

Ondanks dat zeer slechte weer waren 
veel bezoekers, uit het hele land, naar 
de herdenking gekomen om hun dier-
baren te herdenken. De manier waar-
op, kon ieder voor zichzelf invullen. 
Wandelen in stilte, gedichten lezend 
en of door namen van dierbaren op te 
schrijven en op te hangen, waarna deze 
een aantal keer onder het zingen van 
een mantra en met zeer veel respect 
werden genoemd. Het centrale mid-
dengedeelte van de begraafplaats was 
ingericht voor een samenzijn. Hier 
kon ieder die dit wilde samen delen, 
delen van verbondenheid in verlies en 
herdenken. Hier werden op een grote 
tafel vlinders gevouwen, waarop ook 
namen geschreven werden. De vlin-
ders werden ‘vrijgelaten’ in een grote 

boom naast het middengedeelte, wel-
ke een monument op zich werd.
Het was een indrukwekkende herden-
king. Alleen zijn met je eigen gedach-
ten, maar ook samen met gelijkge-
stemden in licht en warmte. Het gaf 
mij troost en goede herinneringen. Bij 
het naar huis gaan ontving eenieder 
nog een prachtig gedichtje van Toon 
Hermans op een boekenlegger en een 
zakje ‘nieuw leven’, bloembolletjes die 
binnenkort geplant, in het voorjaar 
zullen bloeien. Ze staan bij mij al in de 
grond. Sigrid, Thijs en Maartje dank 
voor het bieden van de mogelijkheid 
op deze warme manier te mogen her-
denken, om onze dierbaren zo ‘in het 
licht’ te zetten. Van mij mag het een 
jaarlijks terugkerend moment worden.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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



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.

PUZZELHOEKWeek 47

Kruiswoord

Horizontaal: 1 resistent 6 afwezig 11 kloosterzuster 12 visgerei 
14 lectori salutem 16 hoofdstad van Oekraïne 18 inkomen 
20 Evangelische Omroep 21 Spaanse uitroep 23 beroep 24 Turks bevelhebber 
25 afscheiding 27 en dergelijke 28 Economische Zaken 29 koraaleiland 
30 hoefdier 32 houten vat 34 Frans lidwoord 35 Open Universiteit 37 trottoir 
40 soepel 44 zwaardwalvis 46 daar 47 in memoriam 48 graanpakhuis 
50 halsbont 51 besluit 53 tennisterm 54 loofboom 55 als eerder genoemd 56 frêle 
58 Japans bordspel 59 grappenmaker 60 muurholte 62 kier 63 weidevogel.

Verticaal: 2 met name 3 drinkgerei 4 verbond 5 staat in Amerika 6 sportman 
7 knevel 8 getal 9 Nieuwe Testament 10 circusartiest 13 buidelbeer 
15 bladgroente 17 tafelgast 19 Griekse drank 20 eigenwaarde 22 enzovoort 
24 Griekse ongeluksgodin 26 riviermonding 29 vergissing 31 pratende vogel 
33 boete 36 edel 37 muziekgenre 38 verharde huid 39 heilwens 40 geraffineerd 
41 Australische struisvogel 42 schrander 43 aandrijfmiddel 45 roodachtig 
49 vogeleigenschap 51 vorstentitel 52 lijst van gerechten 55 laaggelegen land 
57 tochtje 59 normaal profiel 61 sint.

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

T A L E N T P A L J A S

B E A G L E D E E R N E

A L P K E G H E G D O R

D E E T A P E N P O K

G R I E P M O F G A R D E

E D R O N E T H E M A R

S A L V O E L F D E

D H O E V E A K E L A L

I V O O R Z D F I E R S E

C L S P A R IJ S T M P

H E T B E U N O R K O E

T R O F E E J U W E E L

K L A S S E P A L E I S

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

Oplossingen wk 46
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

H E R T S H O O R 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.

ACTIE
BEDANKEN
BLIND
DRUIVENPIT
EREBOOG
FIETSCROSS
GRASLAND
JONGVEE
KAMER
KANTOOR
KNEDEN
MEREL
NOOTJES
OPKRASSEN
OPRIT
RAKEL
RAPIER
RIETMES
RISICO
SCHIKGODIN
STROEF
STUWING
SUJET
TANDWIEL
TECKEL
WASECHT
ZOMER

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

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 3 1 8
5 7 9 3

9
8 1 2

6 3 4 8
4 5 3
2 6

7 4
5 9 3

week 45, Dhr. / Mw. Van de Luijster, Nuenen.

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

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

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

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.

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.

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

TE KOOP: 4 winterban-
den met velgen (Opel Mari-
va) 185/60 R15. 2x 5 maan-
den mee gereden. € 200,-. 
Tel: 040-2835304.

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

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

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

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

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

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

MEGA VLOOIENMARKT 
220 KRAMEN BOMVOL!! 
26 NOVEMBER Tennis-
hallen Eindhoven Noord 
Vijfkamplaan 10 Eindhoven 
9.00 tot 16.00 uur â € 2 p.p. 
06-20299824.

Arthur Koelewijn Vis-
specialist zoekt me-
dewerkers voor de zater-
dagen voor verkoop van vis 
op onze diverse markten. 
Voor de aanpakker is dit een 
leuke en afwisselende baan 
met zeer goede verdiensten. 
Kijk op KOELEWIJNVIS.NL 
voor meer informatie.

DekeukenvanElise 
Luxe vers gemaakte Ita-
liaanse hapjes, antipasti, 
lunch en avondmaaltijden. 
GRATIS BROODJE/WRAP? 
Lever deze bon in! (max. 1 
p.p.) 040-3084755 www.
DekeukenvanElise.nl

In december weer KERST/
WINTERWORKSHOPS in 
de Walburg Tuinen. Zie web-
site www.dewalburg.nl

MOLEN DE ROOSDONCK
Ambachtelijk gemalen meel voor de thuisbakker

Gerwenseweg 2, Nuenen | www.roosdonck.nl

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

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

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
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Monumentaal Van Gogh
Onlangs hebben 39 locaties in Brabant de officiële status van Van 
Goghmonument gekregen: plekken die getuigen van het leven en werk 
van Vincent van Gogh. In Nuenen en omgeving zijn enkele van die 
locaties goed herkenbaar, zoals de Opwettense watermolen (boven), de 
Collse watermolen (rechtsboven), de pastorie (rechtsonder), het Van 
Goghkerkje (links) en een Landschap met kerk (linksonder). Maar welke 
kerk heeft Van Gogh in dat landschap getekend?
 Volgens Ton de Brouwer, Van Goghdeskundige uit Nuenen, gaat 
het om de Sint-Clemenskerk van Gerwen (onder, links). Tonny van den 
Boomen, auteur van enkele boeken over Tongelre en van Nuenen op het 
randje, denkt echter dat het de oude Sint-Martinuskerk in Tongelre 
betreft (onder, rechts) . Ook wijlen Nico Nagtegaal, kerkendeskundige 
van heemkundekring De Drijehornick, was die mening toegedaan.
 Hoe het ook zij, het is een bijzonder mooi Landschap met kerk. 
Ontroerend zelfs. Met dat stelletje zou je graag een stukje mee oplopen, 
gewoon even vragen hoe het gaat.

Edwin Coolen

Open Kerkendag Nuenen
In Brabant staan op zondag 26 november, van 13.00 tot 17.00 uur, meer dan 
150 kerken open voor bezichtiging. Stichting Brabantse Hoeders, de zich in-
zet voor het behoud van cultureel erfgoed, heeft alle kerkbesturen ge-
vraagd op die dag hun kerken open te stellen om mensen in de gelegenheid 
te stellen kennis te nemen van het gebouw en de rol die het gebouw in de 
gemeenschap heeft. In Nuenen doen alle kerken mee aan Open Kerkendag. 
In de kerken zijn activiteiten, soms rondleidingen, die de bezoeker achter-
grondinformatie geven over de gebouwen; daarnaast zullen er korte optre-
dens zijn van organisten en koren. Open zijn: 

Gerwen: Nieuwe Sint Clemenskerk, Heuvel 17, 5674 RR Nuenen. 
In gebruik genomen in de Kerstnacht 1967. De moderne kerk is sober, ruim en 
licht. Bezienswaardigheden: terracotta kruiswegstaties; glas-in-beton raam; ge-
brandschilderde ramen.
 
Gerwen: Oude Sint Clemenskerk, Heuvel 23, 5674 RR Gerwen. 
Rijksmonument. Deze kerk uit 1420, is de oudste in Nuenen. De inrichting van de 
kerk is nog conform de Middeleeuwse liturgie. Kerk is in de Tachtigjarige Oorlog 
in brand gestoken. Een gat in het priesterkoor, veroorzaakt in 1795, getuigt nog 
van het gebruik van de kerk als paardenstal ! 

Nederwetten: Heilige Lambertuskerk, Hoekstraat 46, 5674 NP Nuenen. 
Rijksmonument. In 1896 werd deze kerk ingewijd. Bezienswaardig: gebrandschil-
derde ramen; kruiswegstaties; heiligenbeelden.
 
Nuenen: Van Goghkerkje, Papenvoort 2A, 5671 CR Nuenen. 
Rijksmonument. Vincent van Gogh, zoon van predikant van Gogh, woonde in 
Nuenen en schilderde toen het Van Goghkerkje waardoor het wereldwijd be-
kendheid geniet. Het kerkje, gebouwd in 1824, is recent opgeknapt. Programma: 
Er zal muziek worden gemaakt, daarnaast is er Open Podium: kleinere koortjes of 
solo zangers zijn van harte welkom. Orgel en piano zijn beschikbaar.
 
Nuenen: Heilige Clemenskerk, Park 53, 5671 GC Nuenen. 
Rijksmonument. Deze kerk is uit 1871. In 2003 werd het interieur opgeknapt in 
de oorspronkelijke kleuren. Aandacht verdienen: zandstenen hoogaltaar; twee 
zijaltaren; heiligenbeelden. Programma: Minitentoonstelling. Op de hele uren 
zingen jongerenkoor Jocanto, parochiekoor, gelegenheidskoor en Gregoriaans 
koor.
 
Nuenen: De Regenboogkerk, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen. 
Begin of eindpunt van uw rondgang langs Nuenens kerken. Kerk in gebruik sinds 
Pasen 1999. Kerkzaal met gedachtenishoek. Stiltecentrum. Diverse bijzondere 
kunstwerken zijn te zien, o.a. kerkraam vervaardigd door Karel Appel. Ieder uur 
wordt orgel gespeeld. Open Podium voor iedereen die iets wil laten horen; orgel 
en vleugel zijn beschikbaar. Er is koffie en thee.  en vleugel zijn beschikbaar. Er is koffie en thee.  en vleugel zijn beschikbaar. Er is koffie en thee.  

Gregoriaan Martin van Riet ontvangt 
de zilveren Gregorius Eremedaille 
Afgelopen zondag werd tijdens de viering van het Caeciliafeest van het Gre-
goriaans Koor St. Andries Nuenen het koorlid Martin van Riet vanwege zijn 
25 jarig lidmaatschap onderscheiden met de Eremedaille in zilver met oor-
konde van de St. Gregoriusvereniging. Pastoor Hans Vossenaar speldde 
hem de eremedaille op, in aanwezigheid van Martins echtgenote Annemie, 
kinderen en kleinkinderen.

Het gregoriaans koor zong de gedeco-
reerde feestelijk toe in een speciaal voor 
hem geschreven latijns lied. Om ge-
zondheidsredenen kon Martin de afge-
lopen periode niet in het koor meezin-
gen, maar hij hoopt op korte termijn 
weer van de muzikale partij te zijn.

Martin van Riet (82 jr.) is vanaf 1992 
tot heden koorlid bij het Gregoriaans 
Koor St. Andries en het Gemengd Pa-
rochiekoor St. Andries te Nuenen. In 
de periode 1980 tot 2000 was hij pen-
ningmeester van het Gemengd Paro-
chiekoor St. Andries. Van 1995 tot 
2007 was hij bestuurslid respectieve-
lijk secretaris penningmeester van het 
Gregoriaans Koor St. Andries.

Andere nevenverdiensten van M.A. 
van Riet: Van 1990- tot heden actief lid 
van de plaatselijke De Drijehornick en 
lid van diverse werkgroepen, o.a. in-
ventarisatie en medesamensteller van 
diverse geschiedkundige boeken over 
Nuenen c.a.; Lid van de belangenver-
eniging Omwonenden St. Andries-
plein (BOA); Mede-inventarisatie/ar-
chief fotomateriaal van de gemeente 
Nuenen c.a.
Martin van Riet werd in 2005 vanwege 
zijn vele maatschappelijke verdiensten 
onderscheiden met de koninklijke on-
derscheiding Lid in de Orde van Oran-
je Nassau.

Gregoriaans Koor St. Andries Nuenen
De schola van het Gregoriaans Koor St. 
Andries werd in 1975 binnen de paro-
chie St. Andries opgericht. In 2015 
vierde het koor zijn 40-jarig bestaans-
jubileum. De schola bestaat momen-
teel uit 13 actieve leden, een dirigent en 
een organist. Het koor verzorgt elke 
derde zondag van de maand een grego-

riaanse viering in de H. Clemenskerk 
van Nuenen en verder met Kerstmis, 

Pasen en Pinksteren. Eens per jaar zijn 
de zangers te gast in de parochiekerken 
van Gerwen en Nederwetten. Desge-
vraagd verzorgt het koor ook uitvaart- 
en jubileummissen. Het koor zingt ook 
buiten Nuenen in missen met gregori-
aanse zang, zoals in de Munsterkerk te 
Roermond, de St.Pietersbasiliek te Oir-
schot en de St.Laurenskerk te Weert. 
Dit jaar gaf het koor op verzoek van de 
Broeders van Liefde een concert op 
hun jaarlijkse ontmoetingsdag in Hui-
ze De Burgh in Eindhoven. 

Heemkundekring Lieshout over De Peel
Simon van Wetten, historicus, geschiedenisleraar, schoolleider, archiefme-
dewerker en gids (woonachtig in Gemert) houdt op donderdag 30 novem-
ber a.s. om 20.00 uur in Zaal de Koekoek in Lieshout een lezing met als 
onderwerp ‘Aan de boorden van de Peel’. 

Het gaat hier om een nieuwe lezing, een 
beetje ingegeven door het feit dat in 2016 
de 300ste verjaardag van het ‘Tractaet 
van Venlo’ werd gevierd. Dit Tractaet 
gaat over de verdeling van de Peel. De le-
zing wordt ook vooral geïnspireerd door 
de talloze verhalen uit Gemert, Bakel en 
Milheeze, Deurne, Aarle-Rixtel, Beek en 
Donk, en nog meer. Deze verhalen do-
ken op in het gemeentearchief van Ge-
mert-Bakel. Voor de pauze beleven we 

de Peel zoals het er in vroegere eeuwen 
aan toe ging. Na de pauze komen de 
rondtrekkende legerbendes aan bod. Er 
gebeurden heftige dingen in de Peel. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar 
de lezing. Iedereen is welkom, ook niet 
leden van Heemkundekring ’t Hof van 
Liessent. De avond is gratis toegankelijk.
Heemkundekring ’t Hof van Liessent, 
Tel. 0499-422326 of 06-108 28 605, 
info@hofvanliessent.nl.
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SPORT
TV Wettenseind feliciteert  
vier kampioensteams 
De najaarscompetitie is begin novem-
ber afgesloten. Dit jaar speelden 23 
seniorteams en vijf juniorteams mee. 
De competitie verliep weer erg gezel-
lig en er zijn drie seniorteams en een 
juniorteam kampioen geworden. TV 
Wettenseind feliciteert de volgende 
teams: Gemengd senioren-team 17+ 
derde klasse (donderdagavond), ge-
mengd dubbel-team tweede klasse 
(vrijdagavond), damesteam 17+ derde 
klasse (zaterdagmiddag) en het jeugd 
mixteam van 11 t/m 17 jaar. Proficiat 
allemaal!

Van het gemengd dubbel-team twee-
de klasse is helaas geen foto: Erwin 
van Dijk, Robert v.d. Wetering, Jeroen 
Schrama, Antoinette Schrama, Anne-
ke Damen en Maria Lukken zijn in de-
ze klasse kampioen geworden.
 

  

Scholentoernooi Nuvo ’68

Heuvelrijk kampioen
Vorige week woensdag vond het jaarlijkse scholenvolleybaltoernooi plaats, 
georganiseerd door volleybalvereniging Nuvo ’68. Zeventien meidenteams 
en dertien jongensteams van basisscholen uit Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten gingen in sporthal De Hongerman met elkaar de strijd aan.

TV Wettenseind:     
training voor kleinsten
 
 Speciaal voor de jongste jeugd is TV Wettenseind onlangs begonnen met het aanbie-
den van de cursus Tenniskids Blauw. In deze eerste fase maken kinderen van 4 tot 6 jaar 
kennis met het tennisspel en de vereniging waarbij plezier centraal staat. Met eenvou-
dige en uitdagende oefeningen ontwikkelen de kinderen hun eerste bal- en racketvaar-
digheden. Er is  nog een aantal plaatsen vrij op de woensdagmiddag van 16.30 uur tot 
17.15 uur. Aanmelden, ook voor een proefles, kan via: info@tvwettenseind.nl
 

 Niels en Senne in actie    
bij Veldrit Lieshout
Nuenenaar Niels Verbruggen reed zondag 19 november met het complete 
cyclocrossteam Valente-Fracobe de Bavaria-veldrit van Lieshout. En alle vijf 
de renners voltooiden de veldrit over 60 minuten. Zijn ploegmaat Martin 
Mijnten uit Hoevelaken werd 10de, Niels kwam op de 21ste plek binnen.

Senne Knaven, dochter van oud-
profrenner Servais Knaven, reed als 
nieuwelingenmeisje 30 minuten over 
het bosrijke parcours. Zij werd onder 
de ogen van haar vader 6de en Servais 
was tevreden.
De uitslag van de Elite/beloften 1. Eddy 
van IJzendoorn, Tiel 2. Roel van der 
Stegen, Sittard 3. Koen van Dijke, Baar-
le-Nassau en de renners van het Valen-
te-Fracobeteam: 10. Martin Mijnten, 
Hoevelaken 11. Carlo Schreuder, Veen-
endaal 14. Lars Mastebroek, Barneveld 
15. Mart Muskens, Heesbeen en 21. 
Niels Verbruggen, Nuenen.

Senne Knaven uit Strijbeek (midden) met 
haar vader, oud-profrenner Servais Knaven
Foto’s Cees van Keulen

Niels Verbruggen bij de start…..

Keep Fit ’70 - NKV  23-16 
Afgelopen weekend stonden er enkel uitwedstrijden op het programma, 
DSC A2 - NKV A1 op zaterdag en een dag later nogmaals naar de hal in Eind-
hoven voor DSC 5 - NKV 2. Geen goede opmaat voor de hoofdwedstrijd om-
dat beide ploegen verliezen, ondanks opleving bij een aantal individuen.

Voor NKV 1 begon de reis naar Roo-
sendaal voor de wedstrijd tegen Keep 
Fit ’70 1 desondanks in een uitgelaten 
sfeer, veel energie in de ploeg. De sport-
hal 'in de Roos' bood een voorwedstrijd 
van NKV 3 die het tweede team van 
Keep Fit versloeg, 8-12. Weinig doel-
punten, veel strijd. Gaf dit dan toch de 
goede opmaat die NKV 1 nodig had?
De wedstrijd begon met initiatief bij de 
groenhemden, maar dan die uit Roo-
sendaal. Zij speelden in groene shirts 
en kregen ook vaak groen licht. NKV 
moest direct in de achtervolging en de 
ingreep met wissels pakte goed uit, 
aansluiting kwam tot 2 verschil, maar 
voor rust liep Keep Fit toch weer uit 
naar 14-9, vooral door scores uit dode 
spelmomenten. De vrijeworpstip werd 
druk bezocht en in de rust werd ook be-
nadrukt overtredingen in de korfzone 
te voorkomen. 
Het fysieke spel in een derde klasse is 
deels bewust, deels onbewust. We zul-

len het onderscheid moeten leren te 
herkennen zodat de reactie tijdig en 
binnen de regels is. Deze wedstrijd was 
het te vaak buiten de regels, aldus de 
scheidsrechter. Er valt veel te zeggen 
over de wijze van leiding, echter, de 
oplossing ligt altijd bij eigen handelen. 
Ondanks dat de verleiding zeer groot 
was commentaar te geven, compli-
ment aan de ploeg dat er geen onbe-
hoorlijk gedrag of commentaar was. 
 23-16 was de eindstand en het verschil 
is vooral te wijten aan de vrije worpen/
strafworpen. 
Dat de scheidsrechter de uitslag on-
juist invulde was wel tekenend voor 
zijn handelen. Die fout is te herstellen, 
dat geldt niet voor het verlies. Een pe-
riode van hard werken, slim handelen 
en zuiver afronden, daarmee gaan we 
dit verlies verwerken. Komende zater-
dag wacht OEC op NKV 1, wederom 
felle strijd en fysieke duels, bewust en 
onbewust.

Gerard van Orsouw 
met afstand 
winnaar rikken
Door Antoon Hurkmans

Na een onderbreking van een week, dit 
in verband met het zeer succesvol ver-
lopen Wanne Kletsavond, was het 
weer tijd voor serieuze zaken, en te 
gaan rikken bij de supportersclub van 
de R.K.S.V. Nuenen. Met een goed be-
zet deelnemersveld was het weer een 
gezellige avond in de rik arena en na-
tuurlijk met een groot winnaar. Gerard 
van Orsouw met overmacht winnaar 
5de rik wedstrijd.
De winnaar van de vijfde rik avond bij de 
supportersclub stond al met het opma-
ken van de stand van voor de pauze zo 
goed als vast. Het was de altijd sympa-
thieke deelnemer Gerard van Orsouw 
die wekelijks uit het Eindhovense de weg 
naar de rik arena in Nuenen weet te vin-
den en die met gedegen en secuur spel 
een mooi totaal van 141 punten bij el-
kaar wist te spelen en zo verdiend win-
naar werd. Na de pauze werden de bord-
jes verhangen en werd er nog tot het ui-
terste gestreden voor de overwinning. 
Het was de winnaar van de vorige uitga-
ve die zich tot het uiterste bleef verzet-
ten, maar uiteindelijk toch nog met een 
respectabele score van totaal 108 pun-
ten genoegen moest nemen met de 
tweede plaats. Op de derde plaats en op 
redelijke afstand gevolgd kwam Bennie 
de Louw met 91 punten. De gelukkige 
winnaar van de waardebon bij de loterij 
was Toine Raaijmakers. 

Uitslag 17 november 
 1 Gerard van Orsouw 141 punten
 2 Antoon Hurkmans 108 punten
 3 Bennie de Louw 91 punten
 4 Frits Rooijakkers 67 punten
 5 Willie van den Heuvel 65 punten
 6 Riny Schepers 59 punten
 7 Mia Marquenie 56 punten
 8 Bernard de Louw 56 punten
 9 Janes Tuhumury 52 punten
 10 Geert Bons 50 punten

Vrijdag 24 november is weer de vol-
gende rik avond. Aanvang is  20.15 uur. 
Alle rikkers zijn weer van harte wel-
kom. Locatie Pastoorsmast 14 Nuenen. 
Voor info bellen naar 06-10289797 of 
06-40320419.

De uitslag van  
de rik avond bij   
RKVV  N ederwetten
Op 17 november was er weer een rik-
avond in de kantine van RKVV Ne-
derwetten.De uitslag was:
1e prijs met 100 pt - Sjef Teunisse ,
2e prijs met 82 pt - Tom Raaijmakers,
3e prijs met 66 pt - Ruud Beks,
4e prijs met 63 pt - Jan van Kemenade,
5e prijs met 61 pt - Piet van Genugten.
De volgende rik avond is op vrijdag 1 
december aanvang 20.30 uur.

Wielersport Tennis

Jeugdmixteam 11 t/m 17 jaar: Thijs v.d. 
Wetering, Evi Jacobs, Rick Pessers, Lieke 
Engelen, Pim van der Meijden

Gemengd seniorenteam 17+ derde klasse: 
Caroline Voorzaat, Ursula Dekker, Richard 
v.d. Meijden, Hein Kennis, Carel Dekker

Damesteam 17+ derde klasse: Joeraya 
Jansen, Noortje van Luijt, Marloes Brou-
wers, Kim van Straaten, Kristie Maeijer 
(niet op de foto)

Korfbal

Rikken

Volleybal

Iets na 13.00 uur werd het startsein ge-
geven voor de eerste wedstrijden, be-
geleid door enthousiaste scheidsrech-
ters van Nuvo '68. De teams werden 
luid aangemoedigd door hun klasge-
noten. De kinderen speelden mooie 
rally's en maakten prachtige punten. 
Na een aantal bloedstollende minuten 
werd de uitslag bekend gemaakt: basis-
school Heuvelrijk uit Gerwen ging met 
de grootste beker naar huis. Zij behaal-

den net voor basisschool De Dassen-
burcht de eerste prijs. Het was een spor-
tieve middag, waarbij de kinderen hun 
volleybalkwaliteiten hebben laten zien.

BOA Ko�  econcert
Op zondag 26 november organiseert BO het eerste koffieconcert voor haar leden 
maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.
Accordeonensemble L’Accord Vole komt ons verrassen. Dit zevenkoppige ensem-
ble, met accordonisten uit Nuenen, eindhoven en Veldhoven speelt uit een geva-
rieerd reportoire met het accent op melancholische tangomuziek van Aastor Piaz-
zolla. De tango’s worden afgewisseld met o.a. vrolijke klanken uit de Balkan, film-
muziek, klassiek werk speciaal gearrangeerd voor accordeon en moderne muziek. 
Wij hopen u te ontmoeten in D e Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3 in Nuenen. 
Aanvang 12.00 uur. entree is gratis en aanmelden is niet nodig.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 25 november
Wilh. Boys VE2 - Nuenen VE1  . . 16.30
Gestel VE2 - Nuenen VE2  . . . . . . 16.45 
Zondag 26 november
Baronie - Nuenen 1  . . . . . . . . . . . 14.30 
Nuenen VR1 - Buitenv. VR2  . . . . 14.30
Beerse Boys 2 - Nuenen 2  . . . . . 12.00
Nuenen 3 - Steensel 2  . . . . . . . . 12.00
Hapert VR1 - Nuenen VR3  . . . . . 10.00
Nuenen 4 - Acht 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
EFC 4 - Nuenen 5  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Wilhelmina Boys 4 - Nuenen 7 . 12.30
Nuenen 8 - SBC 6  . . . . . . . . . . . . . 10.00
FC Cranendonck 3 - Nuenen 9 . 10.00
Nuenen 10 - Nieuw Woensel 8 10.00
Nuenen 11 - Nieuw Woensel 9 10.00
Nuenen 12 - Wilhelmina Boys 8 10.00
Nuenen 13 - Braakhuizen 7  . . . 14.30

EMK
Vrijdag 24 november 
FC Bergeijk 2 - EMK 1 (zaal)  . . . . 19.30
EMK 2 (zaal) - ZVV Eindhoven 3 20.55
Zaterdag 25 november 
EMK VE1 - Orischot Vooruit VE 1 15.30
Zondag 26 november 
EMK 1 - Acht 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Essche Boys 2 - EMK 2  . . . . . . . . . 10.30
EMK 3 - Valkenswaard 3  . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Nederwetten 2  . . . . . . . 11.00
Pusphaira 8 - EMK 6  . . . . . . . . . . . 12.00
EMK VR1 - De Valk VR 1  . . . . . . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 25 november
Nederwetten Vet. - RKGSV Vet. . 16.30
Zondag 26 november
SPV 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . . 14.30
EMK 5 - Nederwetten 2  . . . . . . . 11.00
Nederw. 4 - Oirschot Vooruit 9 . 10.00
Woenselse Boys 10 - Nederw. 5 14.30
Nederwetten Vr 1 - Bladella Vr 1 12.15
Nederw. Vr 2 - SV Valkensw. Vr 2 10.00

 NKV KORFBAL
Zaterdag 25 november
NKV 4 - Rust Roest 6 . . . . . . . . . . . 14.45
Rust Roest 4 - NKV 2 . . . . . . . . . . . 13.20
OEC 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.45
Zondag 26 november
Juliana 3 - NKV 3  . . . . . . . . . . . . . . 13.15

Bavos - EMK  0-1
Door Jaques Ribot

Bavos - EMK, was waarschijnlijk de allereerste confrontatie tussen de vaan-
delteams van beide verenigingen. Het hoofdveld van de voetbalvereniging 
Bavos te Bakel had een zompig karakter. Een laaghangende zon en een 
windje dwars over het veld maakten het ook niet makkelijk. 

2 Rode en 10 gele kaarten in pittig maar niet onsportief duel

Nederwetten - Boerdonk 3-3
Door Louis Staals

Midweekteam BCL start wisselend

Er volgden vele grote kansen voor Ne-
derwetten en Boerdonk kon alleen 
maar verdedigen. Maar het duurde tot 
de 16e minuut voordat Nederwetten 
op voorsprong kwam. Een knap geno-
men vrije trap van Willem van Rooij 
werd door Giel van Korven knap bin-
nen geschoten en nog wel met zijn 
rechtervoet die normaal bijna nooit 

gebruikt wordt. 1-0. In de 35e minuut 
vielen de eerste twee gele kaarten voor 
elke partij een. Het waren overtredin-
gen en dit was allemaal nog wel te bil-
lijken. Vlak voor rust nog een open 
kans voor Tom Raaijmakers en voor 
Toon van Rooij maar de 2-0 werd niet 
binnen geschoten en beide teams gin-
gen met 1-0 naar de thee.

Er gebeurde weinig opwindends in het 
eerste half uur. Bavos speelde met een 
versterkte verdediging en liet EMK ko-
men. Met counters werd geprobeerd 
om het moeilijk te maken voor EMK. 
Tot drie keer toe kon een Bavos-speler 
koppen op een hoekschop, echter zon-
der risico voor doelman Cuppen. Na 
een half uur kwam EMK nadrukkelijk 
naar voren. Op een hoekschop redde 
de Bavos-doelman Gloudemans op 
een geweldige manier op een inzet van 
dichtbij van Johan Janssen. Kort voor 
de rust was er een fraaie aanval over 
rechts van Ruud Boerema. Diens inzet 
werd op goal verwerkt door Rick van 
den Bogaard, maar dat was niet hard 
genoeg. Na de theepauze, was duide-
lijk dat EMK iets minder krachten had 
verspeeld dan de tegenstander, maar 
EMK kon eerst geen opening vinden in 
de verdediging van Bavos. In de 65e 
minuut kwam aanvaller Johan Janssen 
alleen oog in oog met de keeper van 

Bavos, maar nam teveel tijd om een 
grote kans te verzilveren. Tien minu-
ten later (dubbele regenboog in de 
lucht) had Johan Janssen wel succes: 
onder druk van een verdediger werd 
de 0-1 gescoord met een loeihard 
schot. EMK moest hierna vooral ver-
dedigen: er was een uitstekende actie 
nodig van Edwin Cuppen om de gelijk-
maker te voorkomen. Bijna werd de 
score verdubbeld toen Rick van den 
Bogaard van ongeveer 40 meter een 
bal over de Bavos-keeper schoot, maar 
de bal ging net naast de goal. Onder de 
druk van Bavos probeerde EMK te 
counteren, maar de acties van Boere-
ma en van den Bogaard hadden geen 
succes. Met de overwinning blijft EMK 
uiteraard koploper in de 4e klasse G. 
Middenvelder Dennis Degens werd 
door de supporters gekozen als “Man 
of the Match”. Aanstaande zondag 26 
november 2017 om 14.30 staat de wed-
strijd EMK-Acht op het programma. 

BC Oirschot-M1 - BCL-M1: 5-3
Het verschil in de uitwedstrijd tussen 
Lieshout en Oirschot werd meteen in 
het begin van de partij gemaakt. Beide 
dubbelpartijen waren voor Oirschot, 
2-0. De andere wedstrijden gingen ge-
lijk op. Winst van Walter van Leuken 
en Karin van den Biggelaar; verlies 

door Richard Essers en Corine Hol-
weg. Bij de afsluitende mixpartijen was 
de verdeling hetzelfde.

BC Drunen-M2 - BCL-M1: 4-4 
Na een leuke badmintonavond in een 
kleine, maar wel sfeervolle en te war-
me sporthal werden de punten eerlijk 
gedeeld. Verlies bij de herendubbel, 
winst voor de dames. In de singles won 
Stan van Vijfeijken na een zeer span-
nende partij (22-24, 18-21). Corine 
Holweg verloor in de derde set de ma-
rathonpartij van Inne Buurmijn. Karin 
van den Biggelaar won haar singlepar-
tij met 20-22 en 13-21 en daar stond 
weer de verliespartij van Richard Es-
sers tegen over. Ook in de afsluitende 
mixpartijen was er sprake van even-
wicht en dus uiteindelijk vier punten 
mee naar huis, goed voor een vierde 
plaats  op de ranglijst.

Programma: Zaterdag 2 december, 
9.30 uur: BC Shot-U15/3 - BCL-U15. 

Hein van den Bosch (rechts) is het snelst op de bal

BCL-M1 met Corine Holweg, Karin van den 
Biggelaar, Walter van Leuken, Richard Es-
sers en Stan van Vijfeijken.

Kaartwaardering *
Bij bridge hebben we het in vaktermen wel over mooie en lelijke handen of ook wel over handen met 
mooie of lelijke punten. Wat verstaan we daar nu eigenlijk onder? Om het bieden makkelijker te maken 
hebben we punten toegekend aan de honneurs: aas=4, heer=3, vrouw=2, boer=1. Toch dekt dit niet 
helemaal de lading. Een tien wordt bijvoorbeeld ook een honneur genoemd, maar er worden geen 
punten aan toegekend. Zeker in combinatie met andere honneurs kan hij heel belangrijk zijn. Verder 
zijn honneurs in korte kleuren minder waardevol dan in lange kleuren. 

Hieronder een paar “handen”. Vergelijk de handen 1 en 2 met elkaar en beslis welke de mooiste is.

A1.  ♠ A764  A2.  ♠ AB103  B1.  ♠ A8  B2.  ♠ B32
  ♥ H82    ♥ 98   ♥ HV1097   ♥ AV743
  ♦ V6    ♦ HV7   ♦ V64    ♦ H85
  ♣ V942    ♣ 5432   ♣ 432    ♣ V2

Bij voorbeeld A is hand 2 mooier dan hand 1, terwijl hij een punt minder heeft. De combinatie van hon-
neurs in één kleur en de extra tien maken hem mooier.
Bij voorbeeld B is hand 1 mooier dan hand 2. Ook hier een punt minder, maar bij hand 2 zijn “Vrouw 
tweede” en “Boer derde” lelijke punten.

Ook de verdeling speelt een belangrijke rol bij het bridgen. Een 4-3-3-3 verdeling is zelfs voor een SA 
contract niet zo � jn, want je kunt geen lengteslagen ontwikkelen. Dat betekent dus dat handen met 
één of twee lange kleuren, en dus ook één of meer korte kleuren waardevol zijn. De meeste bridgers 
weten feilloos te vertellen dat ze hiervoor bij mogen tellen:
 3 punten voor een renonce 
 2 punten voor een singleton
 1 punt voor een doubleton
 1 punt voor een extra troef           
Wat vaak vergeten wordt is dat je pas mag bijtellen als er een � t gevonden is. Dus na het biedverloop 
1♦ - 1♥ - 1♠ mag je bijtellen als je ook een 4-kaart ♠ hebt: ♠B754-♥HB985-♦A52-♣3. Je hebt 9 
punten en zou dus, zonder bijtellen 2♠ zeggen. Door je singleton ♣ mag je twee punten bijtellen en 
bied je dus niet 2♠, maar 3♠. Als je een singleton ♦ had gehad, moet je voorzichtiger zijn, want een 
singleton in partners kleur is niet mooi.

Dus ook het biedverloop kan je hand mooier of lelijker maken. Na een tussenbod van de tegenpartij, 
wordt je hand mooier als je HB7 hebt in de tussengeboden kleur als die rechts van je geboden is (je zit 
er achter), en wordt je hand lelijker als je HB7 hebt als die links van je geboden is (je zit er voor). Ook als 
je kort bent in de kleur die tussengeboden is, wordt je hand mooier!

Dit was de laatste column. Ik hoop dat de lezers hun kennis weer een beetje opgefrist hebben. De 
opfriscursus op woensdagmiddag is nog niet helemaal afgerond. Ik wens de deelnemers toe dat ze een 
passende club vinden om zich bij aan te sluiten. Ook alle thuisbridgers wens ik nog heel veel plezier toe 
met dit veelzijdige spel.

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

VAN THUISBRIDGER 
NAAR RECREATIEF CLUBBRIDGER

Het begon al in de eerste minuut van de wedstrijd. Toon van Rooij ontsnapte aan 
de buitenspelval en ging vrij op de Boerdonkse doelman af. Deze voorkwam een 
doelpunt door hangend aan zijn shirt hem naar de grond te halen maar de vrij 
onzekere scheidsrechter zag er geen kwaad in. Derhalve nog steeds 0-0. 

Al na drie minuten in de 2e helft werd 
de stand al gelijk getrokken door Joey 
van den Vossenberg, een van de klein-
ste spelers op het veld, die een voorzet 
van rechts diagonaal inkopte. Het 
werd allemaal wat minder vriendelijk, 
niet echt bikkelhard of gemeen maar 
de gele kaarten gingen als zoete brood-
jes voor zowat elke overtreding naar 
verschillende spelers. In de 60e mi-
nuut kon een door Mathijs Merks ge-
nomen corner, de bal onhoudbaar 
voor de Boerdonk keeper, door Toon 
van Rooij binnen geschoten. 2-1 Goed 
vijf minuten later werd voor een sim-
pele overtreding wel een penalty gege-
ven door de scheids, die de wedstrijd 
echt niet in de hand had. Roel van Alp-
hen van Boerdonk voltrok dit vonnis 
zonder enig probleem. 2-2. Inmiddels 
had Hein Snellen van Vollenhoven zijn 
2e gele, en dus met een rode kaart het 
veld moeten verlaten. Maar Nederwet-
ten rechtte de rug opnieuw en in de 
71e minuut haalde Giel van Korven 
verwoestend uit en knalde de bal vast 
in de kruising. 3-2. Elke aanval van 
Boerdonk leverde rond de zestien wel 
een vrije trap op en wat niet kon uit-
blijven gebeurde in de 87e minuut toen 
opnieuw Joey van den Vossenberg de 
3-3 binnen schoot. Inmiddels moest 
ook Ben van den Brugge met zijn 2e 
gele kaart het veld verlaten. In de slot-
minuten waren er nog bijna niet te 
missen kansen maar gescoord werd er 
niet meer. Zowel van Boerdonk zijde 
als van Nederwetten werd de conclu-
sie getrokken dat ook een scheidsrech-
ter wel eens een off-day heeft en die 
had de goede man afgelopen zondag. 
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2 Rode en 10 gele kaarten in pittig maar niet onsportief duel

Nederwetten - Boerdonk 3-3

Singlecafé Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving  or-
ganiseren regelmatig bijeenkomsten in 
het Brandpunt aan de Biezenlaan 29 in 
Brandevoort. De eerstvolgende avond is 
op vrijdag 1 december  aanvang 20.30 
uur. De entree is vrij. Deze avond is dan 
voor iedereen toegankelijk.
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij: Jan van der Sanden, telefoon 06-10 
72 03 31. Beter is om gewoon even ge-
zellig binnen te lopen.

Milan Meurs ook naar 
Nederlandse Kampioenschappen
Was het vorige week Floris Sonneveld die zich wist te plaatsen voor de Ne-
derlandse Junioren en Jeugdkampioenschappen, afgelopen weekend was 
het de beurt aan Milan Meurs.

Op de 100m rugslag leidde hij van start 
tot finish, werd Brabants Kampioen, 
verbeterde zijn persoonlijk record met 
ruim 1,5 seconden en bleef met 1.00.82 
binnen de gevraagde 1.01.36
Dankzij de limiet van Milan bestaat 
de NJJK ploeg uit Nuenen half decem-
ber in ieder geval uit 6 personen. 
Bram Zwetsloot (voegde ook de 
100vrij nog aan zijn lijstje toe) en Die-
de Struijk zijn met 7 en 11 mogelijke 
starts het sterkst vertegenwoordigd. 
Milan, Floris en Alexander Nijst heb-
ben ieder 1 limiet, al kunnen daar op 
basis van de ranglijsten voor Milan en 
Floris nog 4 extra starts bij komen.
En mede dankzij de 59.62 van Maurits 
Vincent is de ploeg uit Nuenen ook op 
de 4x100wissel zeker van deelname 
en mag het nog hopen op de 4x100vrij.

ONK kortebaan
Een week na de junioren is het de beurt 
aan de senioren voor hun NK en daar-
voor is de ploeg gegroeid tot 19 zwem-
mers. Bij de BWK lieten die dames en 
heren zien ook al aardig in vorm te ra-
ken met onder andere 4 medailles voor 

Sven Kardol (50/100rug en 50/200vlin-
der), brons voor Ruud van Heerbeek 
op de 200school, dubbel brons voor 
Wouter Sijmons (400vrij/200vlinder) 
en persoonlijke records voor Robin 
Goossens, Joeri Phaff, Silke Voets en 
Richenne Zeebregts.
 PR’s waren er verder ook nog voor La-
ra van Cuijk, Pleun van der Heijden, 
Michelle de Klerk, Kyra Spierings en 
Flore Meulendijks. Helaas voor Flore 
nog net niet voldoende om zich bij de 
NJJK-ploeg te voegen, maar mogelijk 
kan zij zondag in eigen bad nog een ul-
tieme poging wagen. Die wedstrijd be-
gint om 13.45uur en de entree is gratis.

Ruud van Heerbeek op weg naar brons

Zwemmen



Van vereniging naar stichting, voor betere 
belangenbeharti ging van huurders
Algemene ledenvergadering Woningbouwvereniging Helpt Elkander

samen met Helpt 
Elkander en merken 
dat er echt naar ons 

geluisterd wordt.’

Tina Klep

Helpt Elkander

Advertorial

Huurders hebben inspraak 
en invloed
Het Huurdersplatf orm Helpt 
Elkander heeft  namens alle 
huurders inspraak in en invloed 
op de be sluiten en het beleid 
van Helpt  Elkander. Tina Klep, 
lid van het Huurders platf orm 
Helpt  Elkander: ‘Wij voeren 
over veel onderwerpen overleg 
en brengen daar advies over uit, 
zoals over de huurverhoging, 
streefh uren en de begroti ng.’ 
Dit recht om mee te praten ligt 
vast in de  wet, namelijk in de 
Wet op het  Overleg Huurders 
Verhuurder. ‘Ook zitt en wij jaar-
lijks als volwaardig partner aan 
tafel  bij de prestati eafspraken 
met de gemeente en de  andere 
corporati es die acti ef zijn in 
Nuenen. We werken pretti  g 

samen met Helpt Elkander en 
merken dat er echt naar ons 
wordt geluisterd.’ 

Vereniging of sti chti ng?
De meeste besluiten van het 
bestuur van Helpt Elkander 
moeten goedgekeurd worden 
door de Raad van  Toezicht. 
De Veegwet (1 juli 2017)  bepaalt 
nu dat de leden van de vereni-
ging eerst een  schrift elijk advies 
moeten geven aan de Raad van 
Toezicht. Leden moeten hier-
voor bij elkaar komen in een 
Algemene Leden vergadering 
(ALV). Uitvoering van deze wet 
betekent dat er dus veel vaker 
een ALV georga niseerd moet 
worden en dat leden over zaken 
moeten meedenken die erg 

ingewikkeld zijn. Daarmee wor-
den leden onnodig belast. Ellen 
van  Beijsterveldt, directeur- 
bestuurder Helpt Elkander: 
‘Het Huurdersplatf orm en wij 
zijn van mening dat dit een  bijna 
onwerkbare situati e op levert 
en wij denken daarom dat het 
goed is dat de  vereniging een 
sti chti ng wordt. De inspraak 
van huurders is voor ons heel 
belangrijk en al goed geregeld 
via het Huurdersplatf orm.’

Het feit dat de uitvoering van 
de wet de besluitvorming van 
Helpt Elkander als organisati e 
enorm vertraagt, is volgens 
oud bestuurslid Hans Bakker 
een belangrijk argument om de 
vereniging nu om te zett en naar 
een sti chti ng. ‘In deze ti jd is het 
belangrijk dat Helpt Elkander 
haar fl exibiliteit behoudt om 
in te kunnen blijven spelen op 
alle ontwikkelingen in de snel 
veranderende maatschappij 
en de Nuenense samenleving’, 
aldus Hans Bakker.

Op 27 november vraagt Helpt Elkander aan haar leden te 
 stemmen over de omzetti  ng van vereniging Helpt Elkander naar 
sti chti ng Helpt Elkander. In een sti chti ng kunnen de  belangen 
van de huurders beter beharti gd worden. Helpt Elkander 
vindt het belangrijk dat het besluit door zoveel mogelijk leden 
 gedragen wordt en roept dan ook al haar leden op om hun 
stem te laten horen. 

‘De Veegwet vertraagt 
de besluitvorming. Het is 

 belangrijk dat Helpt 
 Elkander haar fl exibiliteit 
behoudt. Daarom is het 
beter om een sti chti ng 

te worden.’

Hans Bakker
oud bestuurslid 
Helpt ElkanderMaak kans op een mooie prijs 

De dure decembermaand komt er weer aan. 
Daarom verloot Helpt Elkander ti jdens de vergadering een aantal 
waardebonnen van € 25 en € 50. U kunt die besteden bij de lokale 
bakker, slager of supermarkt.

Heeft  u vervoer nodig?
Bent u slecht ter been of gaat u 
liever niet in het donker naar buiten?
En wilt u toch graag uw stem uitbrengen? Laat het ons 
uiterlijk maandag 27 november vóór 12.00 uur weten. 
Wij zorgen er dan voor dat u wordt opgehaald 
en thuisgebracht. 

Mail info@helpt-elkander.nl of bel 040 283 45 08

€50
€25

behoudt. Daarom is het 

 Niet 
verget

en!
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