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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Amnesty 
International 
in Nuenen 
maakt verschil

Het Nuenens 
Mannenkoor sluit 
jubileumjaar groots 
af met feestelijk 
diner chantant

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Moms in Motion 
gesetteld aan
de Refeling
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HUIS ZOEKEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

D

 

Stichting SPEK verzorgt speciale huisbezoeken 

Voor sommige kinderen is     
Sinterklaas vieren niet vanzelfsprekend
Door Caroline van Nes

rie jaar geleden werd stichting SPEK opgericht: Sinterklaas Piet En 
Ko. Al jarenlang is voorzitter Johan van Dop betrokken bij de Sinter-
klaasintocht in Nuenen. Hij was bezig met de sponsoring en toen 

kreeg hij de vraag: wat doen jullie met kinderen die ziek zijn en niet naar de 
intocht kunnen komen? Het antwoord was: niets. Hij is daar over na gaan 
denken en heeft een groepje mensen opgetrommeld, een en ander op 
papier gezet en zo is het balletje gaan rollen. 

Johan vertelt: “Dat jaar konden we ei-
genlijk niks meer doen, maar in janua-
ri zijn we er serieus mee aan de slag 
gegaan. We moesten naar de notaris 
om een officiële stichting te worden, 
anders wil niemand je natuurlijk spon-
soren. En zonder sponsors kunnen we 
helemaal niet bestaan. Gelukkig vond 
de notaris het zo’n mooi doel dat hij 
ons een hele mooie prijs heeft gege-
ven. Sponsors werden ook gevonden 
en zo was stichting SPEK geboren. 

Doel
Ons doel is om alle kinderen in Nue-
nen, die om wat voor reden dan ook, 
bijvoorbeeld door ziekte, weinig geld 
of omdat ze net een nare periode ach-
ter de rug hebben, geen Sinterklaas-
feest kunnen vieren, dit toch aan te 
bieden. We gaan eerst bij een familie 
langs, voor overleg. We gaan niet altijd 
in dezelfde bezetting, want soms is het 
gewoon te druk voor een kind om met 
Sinterklaas, Pieten en Ko binnen te 
komen. Er is een vaste club van vijf 
Pieten en er staan rond de vijftien 
mensen in ons bestand. Ieder bezoek 
wordt grondig voorbereid, maar het is 
altijd anders. We waren vorig jaar bij-
voorbeeld bij een Syrisch gezin, zowel 
ouders als kinderen kenden Sinter-
klaas en Zwarte Piet helemaal niet. Ze 
vonden het eerst wel heel spannend, 
maar aan het eind van het bezoek 
mochten we niet meer weg, zo leuk 

vonden ze het. En daar doen we het 
voor, kinderen blij maken en een leuke 
middag of avond bezorgen.” 

Mascotte Ko
De oprichters vonden het belangrijk 
om een gezicht voor de stichting te 
hebben. Mochten ze nou uitgroeien 
tot een stichting die ook andere dingen 
doet, dan wilden ze niet alleen maar 
Sinterklaas georiënteerd zijn. Leona 
Schoenmakers is er een paar maanden 
later bij gekomen, zij werd mascotte 
Ko. Leona: “Ik kende de mensen van de 
stichting al, was ook al Piet bij de in-
tocht. Ik werd gevraagd om Ko te zijn 
en dat wilde ik graag doen. Maar ik 
wilde het wel serieus aanpakken. We 
hebben daarom een lied geschreven, 
daar is een videoclip van gemaakt. We 
moesten promotie maken, dus we heb-
ben gelijk maar een televisieserie ge-
schreven”, zegt ze lachend. “Ik moet 
zorgen voor een lach op het gezicht 
van de kinderen, geef  ook de cadeau-
tjes, soms zijn het ingepakte cadeau-
tjes, maar het kan ook een belevenis 
zijn, die een kind heel graag wil. Er is 
bij ons heel veel mogelijk.”
Voor meer informatie: Facebook 
stichting SPEK 

Nuenen Helpt.nl  
voor zorg,    
opvoeding   
en inkomen
NuenenHelpt.nl is de nieuwe web-
site van de gemeente met antwoor-
den en advies over zorg, opvoe-
ding en inkomen. Op één plaats 
alle informatie bij elkaar. Met 
namen en telefoonnummers van 
de juiste contactpersoon bij wie 
inwoners terecht kunnen. 

Of als bijvoorbeeld kinderen een fam-
lielid willen helpen die in Nuenen 
woont. Het is de bedoeling dat de 
website mensen helpt om zich zelf te 
kunnen helpen. Door betrouwbare en 
lokale informatie aan te bieden. Nue-
nenHelpt.nl is vanaf 22 november 
voor inwoners, mantelzorgers, verwij-
zers, instellingen alsmede professio-
nele en vrijwilligerorganisaties be-
schikbaar.

Een bijzondere applicatie op Nuenen-
Helpt.nl is ShareCare; een gebruiks-
vriendelijke service die het mogelijk 
maakt om vragers en aanbieders van 
ondersteuning en mantelzorg aan el-
kaar te koppelen. ShareCare is een 
‘marktplaats’ die door Coöperatie Ons-
Net Nuenen wordt aangeboden. Share-
Care lijkt op een ‘datingsite’ voor men-
sen die mantelzorg/hulp aanbieden en 
daar juist behoefte aan hebben. 

Harpiste Inge van Grinsven 
internationaal succesvol

de Doelen in Rotterdam de Sinfonia 
award, een optreden met Sinfonia 
Rotterdam onder leiding van dirigent 
Conrad van Alphen. Eerder dit jaar 
won Inge het Archipel Muziekcon-
cours. Ze behaalde een tweede prijs 
tijdens het Prinses Christina Con-
cours en een tweede prijs tijdens de 
finale van het Brabants scholieren so-
listen concours met Orkest Zuid.
Inge is 16 jaar en volgt naast haar mid-
delbare schoolopleiding lessen aan de 
Young Musicians Academy van het 
conservatorium in Tilburg. Daar 
wordt zij begeleid door de bekende 
harpiste Ernestine Stoop. Inge: “Ik 
vind het boeiend hoe mensen geraakt 
kunnen worden door muziek. Mijn 
doel is een verhaal over te brengen 
met mijn muziek waarbij ik mijn hart 
kan laten spreken.”

In 2017 behaalde Inge al meer mooie 
successen. Zo won ze een week voor 
het concours in Porto tijdens de Mees-
terproef van Classic Young Masters in 

De Nuenen se harpiste Inge van Grinsven heeft afgelopen weekend de 2e 
prijs behaald tijdens het Internationaal harpconcours in Porto (Portugal). 
Bijna honderd harpisten uit de hele wereld waren bij elkaar gekomen voor 
deze spannende competitie. De jury was lovend over Inge: “Zij weet veel 
gevoel in haar harpspel te leggen en bouwt daarin een mooie spanning op. 
Haar interpretatie van de muziekstukken is bijzonder voor haar leeftijd. 
Daarmee weet zij mensen te raken.”

International 



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstof-
fenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
Deze verordeningen zijn te vinden via www.overheid.nl. Verder kunt 
u informatie vinden in de digitale afvalkalender via afvalkalender.
nuenen.nl
 
Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

NIEUWE LEDEN ADVIESRAAD   
SOCIAAL DOMEIN GEZOCHT
We zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal 
Domein.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden op het terrein van het 
sociale domein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied 
van (jeugd)zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn. Om een inte-
grale en evenwichtige ontwikkeling van het gemeentelijk beleid binnen 
het sociale domein te bevorderen, heeft de gemeente een Adviesraad 
Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De ASD adviseert het College van 
burgemeester en wethouders door gevraagd en ongevraagd advies te 
geven over de ontwikkelingen en het gemeentelijk beleid binnen het 
sociale domein. De leden van de Adviesraad vergaderen iedere maand.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de ge-
meente Nuenen c.a. die nadenken:
• over wat in onze gemeente goed gaat, en hoe dat goede te be-

houden;
• over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken;
en daaruit conclusies trekken voor adviezen. Zij zijn benoemd op 
basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen hun hun werk in 
vrijheid en ongebondenheid. De Adviesraad bestaat uit maximaal 
tien leden (inclusief de voorzitter).

Vacatures 
We zoeken enthousiaste mensen:
• met aantoonbare affi niteit, betrokkenheid en/of kennis van de 

specifi eke doelgroepen jeugd, volwassenen en/of ouderen en 
hun problematieken

• die zich willen verdiepen in de inwoners van Nuenen
• die beschikken over goede communicatieve vaardigheden
• die zich in teamverband met beleidsadviezen willen inzetten voor 

het verstevigen van de sociale en persoonlijke samenhang van 
alle inwoners van Nuenen c.a. 

Kandidaten met ervaring of sterke affi niteit met de domeinen werk 
en inkomen en/of jeugd en die complementair zijn aan de huidige 
leden, hebben een pre. Een uitgebreide profi elschets is beschikbaar. 
De benodigde tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Lid zijn 
van de ASD is onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid.

Reageren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je andere 
vragen, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de Ad-
viesraad Sociaal Domein, Paul van den Bosch (voorzitterasdnue-
nen@onsnet.nu). 
Je kunt solliciteren door vóór 5 januari 2018 een brief of e-mail met 
CV en motivatie te sturen aan: Gemeente Nuenen c.a., ter attentie 
van mevrouw I. Sleegers (beleidsondersteuner van de ASD), Jan van 
Schijnveltlaan 2, 5671CK Nuenen.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op woensdag 21 maart 2018 vinden 
er Gemeenteraadsverk ie z ingen 
plaats. Nieuwe politieke groeperingen 
die willen deelnemen worden opge-
roepen zich te melden bij het centraal 
stembureau van de gemeente.

Registratie nieuwe politieke partijen
Om onder een bepaalde naam te kunnen deelnemen aan de verkie-
zing voor de leden van de gemeenteraad van Nuenen c.a. moet men 
van te voren de naam, waaronder men aan de verkiezing wil deel-
nemen, bij de gemeente laten registreren. 

Voorwaarde is dat de politieke groepering een vereniging is met vol-
ledige rechtsbevoegdheid en dat de groepering niet al eerder bij het 
centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of 
provinciale staten is geregistreerd.
Politieke partijen die bij vorige gemeenteraadsverkiezingen hun naam 
al bij de gemeente Nuenen c.a. hebben laten registreren, hoeven dit 
niet opnieuw te doen.

De politieke groepering dient bij dit verzoek aan te geven met welke 
vermelding (niet meer dan 35 letters of andere tekens) zij in het re-
gister vermeld wil worden. Een registratie voor de komende verkie-
zing op woensdag 21 maart 2018 van de gemeenteraad van Nuenen 
c.a. moet uiterlijk op maandag 27 december 2017 schriftelijk wor-
den gedaan bij het centraal stembureau van de gemeente, Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van honderdtwaalf 
euro vijftig worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening 
van de gemeente.
Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na 
inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing 
wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
• een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de 

vereniging zijn opgenomen;
• een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken;
• een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
• een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing 

van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het 
centraal stembureau.

Inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften voor de registratie 
van een politieke groepering worden verstrekt door het Bureau ver-
kiezingen, Jan van Schijnveltlaan 2, Nuenen.

Ondersteuningsverklaring ten behoeve van politieke partijen
Een politieke partij die mee wil doen aan de Gemeenteraadsverkie-
zingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Met een on-
dersteuningsverklaring maakt u de deelname van een politieke 
partij mogelijk.
Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij die:
• voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
• bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
• geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)
U mag een ondersteuningsverklaring afl eggen als:
• u mag stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezingen
• de partij meedoet aan de verkiezingen in uw gemeente

U kunt maximaal één ondersteuningsverklaring afl eggen (model 
H4). Het formulier vindt u op onze website. Een ondersteuningsver-
klaring afl eggen voor een partij die mee wil doen aan de Gemeen-
teraadsverkiezingen 2018 kan van 22 januari tot en met 5 februari 
2018.

KAPWERKZAAMHEDEN NABIJ A270
De komende periode staan er boswerkzaamheden gepland in en-
kele bosjes langs de A270 ter hoogte van de Heikampen en Zuider-
klamp, Oosterklamp en de Larikslaan in Nuenen. Het gaat om een 
‘dunning’, wat inhoudt dat men zwakke, zieke of gevaarlijke bomen 
kapt en uit het bos verwijdert. Naar verwachting start de aannemer 
met de werkzaamheden in de loop van week 49 (de week van maan-
dag 4 december). 

Veilig en gevarieerd bos
Een bos is altijd in ontwikkeling. Bomen zijn altijd in concurrentie 
met elkaar om voldoende licht, voedsel en water te krijgen. Naar-
mate een bos ouder wordt, verliezen de kleinere en zwakkere bomen 
deze strijd en sterven af. Zwakke of dode bomen zijn gevoelig voor 
omwaaien bij wind en storm of voor het uitbreken van takken. Door 
deze zwakke bomen te kappen, voorkomen we dat er gevaarlijke 
situaties ontstaan. 
Daarnaast is het belangrijk om de variatie in de bossen te behouden 
en vergroten. Vitale en markante bomen met grote kronen krijgen 
door een dunning meer ruimte. Door de toename van licht in het 
kronendak en in het bos krijgen ook de struiken en jonge bomen de 
kans om beter te groeien. Hiermee vergroten we de afwisseling en 
natuurwaarden in de bosjes.

Wat merkt u ervan?
Bij het kappen van de bomen werkt men met grote machines. Daar-
bij probeert men om de ondergroei en overige bomen zo veel mo-
gelijk te ontzien. Het is echter niet te voorkomen dat delen van de 
aanwezige ondergroei en blijvende bomen wellicht beschadigd raken. 
In het voorjaar zullen de struiken en jonge bomen weer volop gaan 
groeien, waardoor het bos weer dichter groeit. De sporen van de 
werkzaamheden in het bos zijn doorgaans al gauw niet meer te zien. 

Veiligheid
De machines waarmee men werkt rijden soms ook over de paden. 
Wij vragen u vriendelijk om gepaste afstand te houden tot het werk 
en de machines en niet over afgesloten paden te lopen. De houtsta-
pels mogen niet beklommen worden, omdat stammen dan kunnen 
gaan rollen. 

Planning
De aannemer start in de week van 4 december met de werkzaam-
heden. Hoe lang de werkzaamheden duren is niet precies te zeggen, 
maar de verwachting is dat ze begin 2018 klaar zijn. Tijdens de uit-
voering van de werkzaamheden hangt er ter plekke informatie zodat 
iedereen kan lezen wat er waarom en wanneer gebeurt.

Informatie
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen we ter plekke 
informatie ophangen om u als bezoeker te informeren.

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

PMD: Maak melk-, vla- en drinkpakken goed leeg. 
Druk ze plat en doe de dop er weer op. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

NIEUWE WEBSITE: NUENENHELPT.NL
Kijk eens op de nieuwe website NuenenHelpt.nl
Hier staan veel antwoorden en adviezen over zorg, opvoeding en 
inkomen. Op één plaats bij elkaar. NuenenHelpt.nl biedt betrouw-
bare, praktische en actuele informatie.

BALIES GEMEENTEHUIS GESLOTEN   
OP 8 DECEMBER
De gemeente Nuenen is bezig met de invoering van iBurgerzaken. 
Zaken die met iBurgerzaken 24 uur per dag digitaal geregeld kunnen 
worden zijn geboorte, huwelijk, overlijden, verblijf en adres (reisdo-
cumenten volgen later). Dit kan vanaf elk gewenst apparaat en zorgt 
zo voor meer gemak voor inwoners. Vanwege technische voorberei-
dingen zijn de balies in het gemeentehuis op 8 december gesloten. 
Er kunnen dan geen afspraken gepland worden. Ook inwoners die 
binnen lopen kunnen we helaas niet helpen. Na een testfase ver-
wachten we begin maart iBurgerzaken open te stellen.

NUENEN CONTROLEERT    
OP THEMA AFVAL
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema afval. 
Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 
Informatie over afval is terug te vinden in de digitale afvalkalender 
via afvalkalender.nuenen.nl

Zwerfafval
Met zwerfafval bedoelen we (erg) klein afval zoals proppen papier, 
sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, etenswaren, verpakkingsma-
teriaal etc. Dit afval ontstaat buitenshuis, bijvoorbeeld op straat, 
voetpaden of in een park. Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het 
milieu en is storend voor het oog. 
Het is verboden om:
• zwerfafval op een andere plaats achter te laten dan in de open-

bare afvalbakken;
• de openbare afvalbakken te gebruiken voor huishoudelijk afval.

Het is niet toegestaan om afval op een andere dan de hiervoor be-
schreven wijze aan te bieden, te deponeren, of te storten zoals in 
parken, gemeentelijke plantsoenen, bossen of op parkeerplaatsen. 

Grote containers
Als u een grote container tijdelijk op gemeentegrond wilt plaatsen, 
hebt u hiervoor geen vergunning nodig. Wel zijn er een aantal voor-
waarden. Zo mag de container:
• geen schade toebrengen aan eigendommen van de gemeente of 

van een ander;
• niet gevaarlijk of hinderlijk geplaatst worden;
• niet de bruikbaarheid van de weg belemmeren.
Let wel op: in centrum- en/of winkelgebieden hindert u, door het 
plaatsen van een grote container, soms de bruikbaarheid van de 
weg omdat u bijvoorbeeld een parkeerplaats bezet in een gebied 
waar weinig parkeerplaatsen zijn. Voor het plaatsen van een grote 
container in een centrum- en/of winkelgebied kan daarom een ont-
heffi ng nodig zijn. Bent u van plan een grote container te plaatsen 
in deze gebieden? Informeer dan van tevoren bij de gemeente of een 
ontheffi ng nodig is. Hiervoor belt u het algemene telefoonnummer 
van de gemeente: (040) 2631 631.



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

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

Tip voor de sint.
Keurslager Kado Kaart!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Gepaneerde 
Schnitzels ............................6,95
Runder Souffl é
100 gram  ................................................2,15 
100 gr. Rookvlees + 
100 gr. Eier salade .......................4,00 
Runder Minute Steaks
  .......................................iedere 4e gratis
Italiaanse 
Cordon Bleus
100 gram  ................................................2,45 
Broodje Bieslook
Roomkaas .............per stuk 2,95
Tomaten soep   iedere 2e 
"Vers" .........................................halve prijs

weekaanbiedingen 
donderdag 30 november t/m woensdag 6 december

Hollandse prei 
 hele kilo 0,59
Courgette        
pan klaar   per stuk 0,69

Cabbage salade     
 250 gram 1,89

Gekookte bietjes       
 hele kilo 1,49

Rodekool panklaar      
 hele kilo 0,99

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

Ooh, kom er eens kijken.....
Acties week 48 : geldig maandag 27 november t/m zaterdag 2 december_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood
Donker meergranenbrood in 
ronde vorm. 2x halve € 1,95     € 189_____________________________________________________

Rozijnenbollen
   NU 4+2 GRATIS_____________________________________________________

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

Geldig tot en met 5 december :

Pepernootvlaai
Half € 7,95    € 1495_____________________________________________________

Pepernootslof
Slofbodem, pepernootbavarois 
en Sint decoratie   NU € 750_____________________________________________________

Sinterklaastulbandcake
Heerlijke vanillecake overgoten met 
witte chocolade en daarop Sint decoratie  € 895_____________________________________________________

Taai taai
Met of zonder 
kandijsuiker     5+1 GRATIS

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

SOEP
VD WEEK

BROODJE

VD WEEK

Diverse Sinterklaas-  en kerstcadeautjes  

Ook het adres voor 
al uw kerst- en 

relatiegeschenken
 

 

Nuenhem bierpakket 
  € 9.95  

Gerwens bier 
Deftige aap  € 2.75 

 

Jágermeister
met rvs zakflacon 

0.7lt € 14.95

Glen Moray 
12y Single Malt 
Scotch Whisky 
0,7lt €29,95 

Diverse Bier- 
pakketjes vanaf: 
Belgisch: €4,50 

Nederlands: €3,50

www.slijterijvanlieshout.nl

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

wijk in Nuenen
(omg. Tomakker ± 245 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Amnesty International    
in Nuenen maakt verschil
Door Nannie van den Eijnden

Op zondagmiddag 10 december organiseert de Nuenense werkgroep van 
Amnesty International de jaarlijkse  schrijfmarathon met muziek in het Van 
Goghkerkje en een filmavond op donderdag 14 december in De Regen-
boogkerk. Bestuurslid Nell Daams uit Gerwen vertelt bevlogen over de acti-
viteiten van de werkgroep en de impact die hun acties hebben.

Vreemdeling

Ik ben een vreemdeling
in deze stad,
ik zoek een huis.

Ik wandel door de straten
en sta stil bij de kerk,
ik droom van werk
bij het beeld van de drukker.

Een vreemdeling ben ik
in deze stad

Breng mij mijn vrouw en kinderen of ...

Breng mij mijn vrijheid of ...

Een vreemdeling blijf ik
in deze stad

Verraad me niet
Sla je mantel om me heen

©Frouwkje Zwanenburg
Gouda

Amnesty komt op voor de rechten van 
mensen die om het verkondigen van 
hun mening worden opgepakt en ge-
vangen gezet. Ze vraagt de regeringen 
in de landen waar dat gebeurt om ‘am-
nestie’ te verlenen. Om gevangenen 
vrij te krijgen en de wereld bewust te 
maken van dit onrecht voert Amnesty 
International acties en campagnes, in 
de vorm van fakkeltochten, een kraam 
op de wereldmarkt, een vredesmiddag, 
schrijfmarathons, petities, persberich-
ten, snelle sms- en emailacties, een so-
lidariteitsmaaltijd en collectes. Dit jaar 
haalde een team van 38 vrijwillige col-
lectanten een bedrag van € 4.685,09 
op. Dit geld wordt besteed aan onder-
zoek naar misstanden in de wereld. 
Ook geeft de organisatie een blad uit, 
‘Wordt vervolgd’.

“Het gaat om iets doen voor een an-
der” vertelt Nell, “en de dialoog voe-
ren. We willen informatie over de 
schending van de mensenrechten 
doorgeven, overdragen. Jongere men-
sen zijn hier niet zo mee bezig. We 
hebben een heel actieve scholenwer-
ker die over het werk van Amnesty 
vertelt in de lessen maatschappijleer 
op basisscholen”. Ook in de kerken 
wordt regelmatig aandacht besteed 
aan het werk van Amnesty Internatio-
nal en gezamenlijk iets georganiseerd, 
zoals de filmavond binnenkort. in 
speeltuin ‘De Kievit’ is een hinkelbaan 
aangelegd, ontworpen door studenten 
van Sint Lucas in Boxtel, als een blij-
vende herinnering aan de rechten van 
het kind. “Er zijn veel mensenrechten-
activisten die in hun strijd voor vrij-

heid van meningsuiting zelf worden 
opgepakt en daarmee hun gezin in ge-
vaar brengen. Daar heb ik diepe be-
wondering voor” vertelt Nell.

“Dat schrijven en verzoeken om vrijla-
ting helpt, merken we aan het gedrag 
van de bewakers, dat verandert. De be-
handeling van de gevangene verbetert. 
Ook is het gelukt om mensen vrij te 
krijgen, dan is er altijd een terugkop-
peling. We hebben een grote vlag met 
foto’s van vrijgekomen gevangenen. 
Soms reageren we heel snel op situa-
ties via email en sms. Soms schrijven 
we aan familieleden als ze niet weten 
waar iemand uit hun familie is, als een 
gevangene in slechte omstandigheden 
verkeert of als hij stervende is. Er zijn 
zoveel nare verhalen”.

Amnesty International Nuenen
De werkgroep in Nuenen is een zelf-
standige afdeling met een bestuur en 
een lokale website die wordt onder-
houden door een webmaster. De ini-
tiatieven en projecten die hier worden 
georganiseerd worden ondersteund 
door de landelijke organisatie in Am-
sterdam en altijd in overleg gecoördi-
neerd. De werkgroep bestaat uit zeven 
bestuursleden en komt een keer in de 
zes weken bij elkaar, behalve in de zo-
mer en heeft buiten de vergaderingen 
om ook leuk persoonlijk contact. In 
april 2018 viert de afdeling haar 50-ja-
rig bestaan en wordt lokaal iets geor-
ganiseerd, met hulp van ‘flexwerkers’. 

Schrijfmarathon zondag 10 decem-
ber van 14.00 tot 17.00 uur, Van 
Goghkerkje
Je kunt een zaak of persoon kiezen die 
je aanspreekt, daar ga je voor schrij-
ven. Er zijn voorbeeldbrieven aanwe-
zig en foto’s van de mensen die om 
vrijheid van meningsuiting zijn opge-
pakt en gevangen gezet. Het is moge-
lijk om een brief te schrijven aan de 
overheid en om een kaart te sturen aan 
een gevangene. Schrijfmateriaal is 
aanwezig. 

Film ‘Selma’ donderdag 14 decem-
ber Regenboogkerk, aanvang 20.00 
uur (19.30 uur zaal open)
Deze film wordt vertoond, omdat het 
50 jaar is geleden dat Martin Luther 
King is vermoord. Aan de hand van 
passages uit het logboek van de FBI re-
construeert regisseur Ava DuVernay 
de befaamde morele kruistocht van 
Martin Luther King tegen segregatie, 
racisme en onderdrukking. 

Het is 1965. Na zijn indrukwekkende ‘I 
have a dream’-speech heeft King zo-
juist de Nobelprijs voor de Vrede ge-
kregen. Maar de politiek leider en 
voorvechter van burgerrechten dient 

strijdbaar te blijven. Nog steeds wor-
den zwarte Amerikanen tegengewerkt 
bij het verkrijgen van stemrecht. Van-
uit stadje Selma wil King een protest-
mars naar Montgomery, Alabama lo-
pen. Maar de zwaarbewapende op-
roerpolitie staat al klaar om de 
demonstratie de kop in te drukken. De 
strijd eindigt op 6 augustus 1965, wan-
neer president Lyndon B. Johnson de 
nieuwe wet ondertekent voor gelijk-
heid van stemrecht. Na afloop van de 
film wordt een drankje aangeboden 
door Amnesty International Nuenen.

Vacature
Kun je je vinden in dit werk met lange 
adem en voel je je geroepen om je in te 
zetten voor de vrijheid van meningsui-
ting? De werkgroep kan altijd enthou-
siaste mensen gebruiken die de han-
den uit de mouwen willen steken. De 
vacature staat op de website, daar kun 
je ook reageren en verder lezen over 
dit belangrijke werk: 
nuenen.amnesty.nl

Beste Nuenenaren,
Een van de speerpunten van meerdere partijen in het Nuenense is aandacht voor milieu 
en duurzaamheid, na de film van Al Gore is iedereen overtuigd dat we energie moeten be-
sparen en zuinig om moeten gaan met schaarse grondstoffen. Een paar dagen geleden 
las ik het verslag van Marleen Benschop, ED 24-11-2017, van de recente commissieverga-
dering van de gemeente Nuenen ca. Een van de onderwerpen in die commissie was de ge-
plande bouw van een nieuwe gemeentelijke MFA (multifunctionele accommodatie, ofwel 
basisschool). Reeds lang is bekend dat de huidige basisschool de Mijlpaal naast winkel-
centrum KernKwartier, flink is verouderd en dat er nieuwbouw moet gaan komen.
Wat schetst mijn verbazing als we, als commissie, het schetsontwerp mogen aanschou-
wen. Wederom een gemiste kans. Niks duurzaam, geen zonnepanelen, geen aardwarmte 
of iets van dien aard. Geïnspireerd door de watermolen lijkt het ontwerp op een oude 
schuur. Dan denk je waar is mijn gemeente mee bezig? Zijn wij geen onderdeel van de 
Dutch Design Week? Waarom geen milieu besparende maatregelen in een ontwerp onze 
regio waardig?
Voor de Nuenense burgers hebben we aan de ene kant steeds duurdere afvalstoffenhef-
fing onder het mom van milieu en duurzaam, en dan krijgt de gemeente Nuenen de kans 
om voor 1,6 miljoen euro iets geheel nieuws en duurzaams neer te zetten, dan krijgen we 
onder het mom van geen geld en allerlei budgetrichtlijnen etc.etc. een halfbakken, milieu 
onvriendelijk ontwerp waar onze jeugd moet gaan opgroeien…. Is dit wat we willen in 
Nuenen?
Volgens de wethouder (d66) hebben we geen geld voor duurzaamheid…..
Neem dan de gemeente Best; om de een of andere reden slaagt die er wel in om een duur-
zaam gebouw op te leveren, zie ED, 23-11-2017. Kom op gemeente Nuenen en laat zien 
dat de Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) samenwerking wel werkt. Leer van Best, zodat 
ook in Nuenen een toekomstbestendig, duurzaam gebouw met gemeenschapsgeld ge-
bouwd kan worden!! En kom niet aan met tijdsdruk, we hanteren altijd de regel kwaliteit 
gaat voor snelheid!!

Tom van den Boomen, Fractie VDB, Nuenen. 0640584206

Waar waren jullie allemaal op vrijdagmiddag 24 november…????
Wat moet ik met deze vraag, zult u zich afvragen. Als u verder leest dan komt u daar van-
zelf achter.
De laatste tijd wordt o.a. door Eindhoven gezegd dat er beter samengewerkt moet worden 
met de regio als het gaat om top-voorzieningen in de stad. Hierbij wordt o.a. gedacht aan 
het muziekcentrum. Misschien bedoelen zij wel: mee betalen, maar dat even terzijde. 
Nu kennen wij in Nuenen al enige tijd ‘Cultuur overdag’, waarbij o.a. filmvoorstellingen in 
Het Klooster worden geregeld, overdag en tegen een redelijke prijs.
Deze films trekken een aanzienlijk aantal belangstellenden, waaruit blijkt dat deze in een 
behoefte voorzien. Prima toch.!
Deze actievelingen van ‘Cultuur overdag’ hebben nu een nieuw initiatief ontwikkeld van-
uit de gedachte om klassieke muziek dichter naar Nuenen te halen en ook weer tegen een 
redelijke prijs.
Hiertoe hebben zij van de gemeente een startsubsidie gekregen en samenwerking ge-
zocht met de bijna 20 jaar geleden opgerichte Stichting ‘muziek in huis,’ uit Amsterdam.
Zie www.muziekinhuis.nl
Vanuit dit nieuwe initiatief was er op vrijdagmiddag 24 november jl. een concert met klas-
sieke muziek in de kapelzaal van Het Klooster. Dit concert werd verzorgd door het 
RODION TRIO bestaande uit klarinet, saxofoon en piano.
Ik was daar bij met…….schrik niet…. nog geen 30 belangstellenden en deze 30 hebben 
geweldig genoten van prachtige muziek op topniveau.
Wat vreselijk jammer dat u… en u… en u… daar niet bij was en dat voor de prijs van 
€ 7,50.
Maar…..u hebt een nieuwe kans: op vrijdag 2 februari 2018 komt er weer een klassiek con-
cert en dan o.a. met 2 topmuzikanten met een harp.
Noteer die datum, publicaties zullen er ongetwijfeld nog komen vanuit ‘Cultuur overdag’.
Ik schrijf dit helemaal op persoonlijke titel en ben op geen enkele wijze betrokken bij ge-
noemde organisaties, maar ik moest dit kwijt door mijn teleurstelling.
2 februari 2018. Noteer die datum!

Jos Renders, De Hal 6, 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

Nuenen in Canada?
Deze maand heb ik bij de gemeente mijn rijbewijs laten verlengen. Op dit officiële docu-
ment staat de gemeentenaam Nuenen, Gerwen en Nederwetten (of afgekort Nuenen c.a.) 
foutief vermeld.

Op het rijbewijs staat bij 4c (afgegeven door): Gemeente Nuenen CA en CA (met hoofdlet-
ters) is de landcode van Canada.
Is Nuenen in Canada gelegen? Mooi niet, Nuenen - en ook Gerwen en Nederwetten - lig-
gen gewoon in de provincie Noord-Brabant in Nederland.
De verkeerde vermelding van de afkorting c.a. is verklaarbaar: c.a. (met kleine letters...) be-
tekent voluit cum annexis, met bijbehoren. Ik woon in één van die bijbehoren, in het bloei-
ende dorp Gerwen en niet in het Canadese Nuenen. Bij de uitgifte van mijn rijbewijs aan 
het gemeenteloket heb ik de dienstdoende ambtenaar gewezen op deze foutieve ge-
meentenaam. Er is melding van gemaakt bij de verantwoordelijke persoon. Let op: zelf de 
naam veranderen maakt het rijbewijs ongeldig. 

Cees van Keulen, Gerwen

Fundering voor Broeders
Hoveniers van Tuincentrum Soontiëns leggen een fundering voor de grafstenen 
van de Broeders van Joannes de Deo, noodzakelijk tegen het verzakken. De Broe-
ders van Joannes de Deo zijn gevestigd in Nuenen. De in Nuenen overleden Broe-
ders hebben een rustplaats gekregen achteraan op het kerkhof van de Heilige Cle-
menskerk. Voor de eerder overleden Broeders is ter nagedachtenis een monu-
ment opgericht dat erbij staat.

Sleutelbos gevonden
Er is een sleutelbos gevonden voor 
Slijterij André van Lieshout. 
Deze bestaat uit 4 sleutel met een IAK 
verzekeringen sleutelhanger. En is af te 
halen bij de slijterij.

Rectificatie
Vorige week besteedden we aandacht 
aan de herdenkingsbijeenkomst ‘Licht 
op Oude Landen’. Helaas heb ik een van 
de namen in mijn bedankregel niet juist 
genoemd, waarvoor excuses. Naast Si-
grid Hielkema en Thijs van den Bigge-
laar wordt natuurlijk ook Maaike de 
Graaff bedankt voor deze zeer indruk-
wekkende avond. Dank je wel!

Actie van Omroep Brabant:

‘Samen voor   
de Voedselbank’
Vanaf maandag 4 december t/m vrij-
dag 15 december is er weer de jaarlijk-
se inzameling van alle Regionale Om-
roepen. Ook in Nuenen gaat ‘Samen 
voor de Voedselbank’ weer van start 
en staat de actie in het teken van de 
Voedselbank.
Het doel is om zoveel mogelijk lang 
houdbare producten in te zamelen. Is 
dit echt nodig? Ja!
In Brabant leeft 1 op de 9 kinderen on-
der de armoedegrens; dit zijn ongeveer 
2 tot 3 kinderen in iedere schoolklas! 
Het is voor een deel van deze gezinnen 
zelfs iedere dag weer een uitdaging om 
een maaltijd op tafel te zetten. De 
Voedselbanken bieden steun in de 
vorm van voedselpakketten. 
Omroep Brabant roept iedereen op 
om vanaf maandag 4 t/m vrijdag 15 
december lang houdbare producten 
aan de lokale Voedselbank te geven 
voor de Brabanders die het zo goed 
kunnen gebruiken. 

Help a.u.b. ook dit jaar weer mee? U 
kunt uw producten voor Nuenenaren 
inleveren bij: 
De Wereldwinkel. Berg 28B, Nuenen, 
tel: 2839195. Openingstijden zijn: 
maandag van 13.00-17.00 uur, dinsdag 
t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
www.voedselbanknuenen.nl

Bridgedrive       
Vrienden vd Akkers/Jo van Dijkhof
Afgelopen zaterdag 25 november werd voor de 5e keer de bridgedrive, georgani-
seerd door de Stichting Vrienden van de Akkers/Jo van Dijkhof, gehouden. 44 paren 
kwamen in de gasterij van de Jo van Dijkhof bijeen voor een gezellige middag bridge.
Fijn te constateren dat voor ‘het goede doel’-de ouderen op beide locaties- velen 
bereid zijn om bij te dragen aan dat goede doel! De mooie pianoklanken, voor 
aanvang en na afloop van de drive, door Evert Kielen droegen bij aan een prima 
sfeer. Er werd voor een alternatieve prijsuitreiking gekozen, waardoor diverse 
spelers zeer verrast met een prijsje naar huis gingen. De 6e bridgedrive wordt ge-
houden op 24 november 2018, in de gasterij van de Jo van Dijkhof.
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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:

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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HERINNERING     
HERSTART ROOKMELDERPROJECT 
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? 
Wordt u gewaarschuwd door rookmelders? Hangen uw rookmelders 
op de juiste plaats en werken zij nog wel? Nog steeds denken veel 
mensen: brand, dat overkomt mij toch niet’. Een gevaarlijke ge-
dachte want brand kan iedereen overkomen! In 2016 zijn er in ons 
land 38 mensen bij een woningbrand omgekomen. De meeste slacht-
offers overlijden door het inademen van (giftige) rook want bij een 
woningbrand is de hoeveelheid rook in de kamer(s) binnen 3(!) 
minuten al levensbedreigend. Rookmelders die bewoners tijdig 
waarschuwen zijn dan ook van levensbelang! De gemeente Nuenen 
startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)Veilig. Doel is het aantal 
brandslachtoffers te verlagen door voorlichting en het plaatsen van 
rookmelders. 

In de tweede fase van dit project zijn de koopwoningen in Nuenen-
dorp aan de beurt. Wijk voor wijk kunnen door de brandweer op-
geleide vrijwilligers bij u thuis een brandveiligheidscheck doen en u 
adviseren over een vluchtplan en op de juiste plaats en op eenvoudige 
manier nieuwe rookmelders bevestigen. 
Deze rookmelders hebben een batterij die niet vervangen hoeft te 
worden en gaat 10 jaar mee. Gaat hij binnen die termijn toch stuk 
dan wordt de rookmelder gratis vervangen! 
De eerste rookmelder kost €17,50 en elke volgende €15,- per stuk. 
Dit tarief is inclusief plaatsingskosten, advies en brandveiligheids-
check. De vrijwilligers nemen alleen contact op met bewoners die 
zich voor het project aanmelden. 

Woont u in het gebied wat begrensd wordt door de straten Kerk-
straat, De Berg, Gerwenseweg, Laan van Gerwhin, Smits van Oy-
enlaan en Europalaan zie plattegrond en wilt u graag meer weten 
over de brandveiligheid in uw woning? Tot en met januari 2018 kunt 
u zich aanmelden via de website van de gemeente (www.nuenen.nl, 
onder het kopje ‘projecten en initiatieven’) of via telefoonnummer 
040-2631 631. U kunt hier ook voor overige vragen over het project 
terecht. Na aanmelding nemen de vrijwilligers contact met u op om 
een afspraak te maken voor een huisbezoek. Dit bezoek duurt maxi-
maal 30 minuten en vindt altijd plaats met twee personen voorzien 
van herkenbare kleding van het project NuenenBrandveilig en een 
legitimatiebewijs.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 19-11-2017 EN 26-11-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Spegelt 1 Vestigen verkeersschool 
Beukenlaan 26 Wijzigen gevel en plaatsen dakkapel 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Molvense Erven, kavel 4 Oprichten woonhuis 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park 63a Verlenging vergunning kansspelautomaat 
Eeneind 37 Verlenging vergunning kansspelautomaat 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park, Nuenen Standplaats viskraam met carnaval 
Nederwetten Intocht Sint op 26 november 
Eeneind Intocht Sint Wijk C op 25 november 

Dit is een kennisgeving en geen offi ciële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (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.nlRECTIFICATIE DATUM

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Een registratie voor de komende verkiezing op woensdag 21 maart 
2018 van de gemeenteraad van Nuenen c.a. moet UITERLIJK OP 
WOENSDAG 27 DECEMBER 2017 schriftelijk worden gedaan bij 
het centraal stembureau van de gemeente, Postbus 10.000, 5670 
GA Nuenen.

TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN 
EN GEHANDICAPTEN 2017
De gemeente Nuenen komt ook in 2017 inwoners met een chronische 
ziekte en/of handicap fi nancieel tegemoet. De uitvoering van de regeling 
is echter vertraagd. Dat betekent dat inwoners die menen in aanmerking 
te komen voor deze tegemoetkoming pas begin 2018 een aanvraag 
kunnen indienen. Deze aanvraag heeft dan betrekking op het jaar 2017.
Berichtgeving over de aanvraagprocedure en de exacte voorwaarden 
vindt plaats in deze krant en op de website van de gemeente Nuenen. 
De inwoners van Nuenen die in 2016 een tegemoetkoming hebben ge-
kregen ontvangen automatisch een nieuw aanvraagformulier voor 2017.

Inmiddels is het project in Nuenen-Zuid en het gebied wat ligt ten 
noorden van de Europalaan en aan de oostkant wordt begrensd 
door de Kerkstraat en de Berg, afgerond maar als bewoners zich 
toch nog willen aanmelden dan kan dat nog steeds via de hierboven 
vermelde website of telefoonnummer. 
(plattegrond bijvoegen)

D66:       
Nuenen niet zelfstandig
Het Raadsbesluit van 16 november jl. over de Toekomst van Nuenen heeft 
enige verwarring opgeroepen. D66 wil helpen het besluit te verduidelijken 
en tegelijkertijd nogmaals haar eigen positie aangeven.

ven wordt uitgesloten en de deur naar 
Son&Breugel (wijd) openstaat. Met-
een tot een fusie met S&B te besluiten 
was niet mogelijk omdat S&B daar 
(nu) nog niet toe bereid is.
Het beeld dat kennelijk hier en daar is 
opgeroepen is dat Nuenen er voor ge-
kozen heeft om (voorlopig) zelfstandig 
te blijven. Dat beeld is dus niet juist.  

Wij gaan ervan uit dat de Provincie niet 
lijdzaam zal toekijken, maar actief de 
regie zal voeren, om haar nadrukkelijke 
wens, Nuenen te laten fuseren, tot 
stand te brengen. D66 staat daar volle-
dig achter. Daarom wil D66 benadruk-
ken dat, net zoals wij in de raad reeds 
met een stemverklaring hebben uitge-
sproken, wij een snelle voortzetting van 
de Arhi-procedure, onder leiding van 
de provincie willen, die leidt tot een fu-
sie met Son en Breugel. Gezien het feit 
dat een meerderheid nu voor een fusie 
met Son en Breugel heeft gestemd is er 
geen belemmering meer voor de pro-
vincie eind januari een dienovereen-
komstig besluit te nemen. Daardoor 
hoeft de fusiekeuze geen onderwerp 
voor de verkiezingen meer te zijn.

Dan onze visie op de langere termijn. 
De keuze voor Son en Breugel is bij 
D66 ingegeven door de overtuiging dat 
op die manier het dorpse en groene 
karakter van Nuenen het beste kan 
worden gewaarborgd. Door een fusie 
met Son en Breugel ontstaat een ge-
meente die qua omvang vergelijkbaar 
is met het merendeel van de andere 
randgemeenten van Eindhoven. Dat is 
belangrijk voor de stabiliteit in het Ste-
delijk Gebied Eindhoven (SGE). Voor 
D66 is een fusie met Son en Breugel 
geen eindsituatie, maar een opmaat 
naar een verdere integratie binnen het 
Stedelijk gebied. In onze visie zal de 
SGE in een gezamenlijk proces uit-
groeien tot een krachtige bestuurlijke 
entiteit. Op termijn zou dit zelfs kun-
nen uitmonden in één grote regioge-
meente, waarbij de identiteit van de 
bestaande randgemeenten zo goed 
mogelijk wordt behouden. 

Fractie D66 Nuenen, 
25 november 2017

Het is een strategische keuze geweest 
van 6 partijen om de verdeeldheid in 
de Raad te beëindigen en over de eigen 
schaduw heen te stappen. Het besluit 
is weliswaar hier en daar wat ruim ge-
formuleerd maar het biedt wel degelijk 
veel duidelijkheid. Uit het besluit blijkt 
zonneklaar dat een fusie met Eindho-

Trekpaardenevenement in Gerwen
 
De jaarlijkse veulenkeuring bij het Gerwense kerkplein is zaterdag 2 december. 
Om tien uur begint de keuring van veulens in de dorpskom van Gerwen. Het tra-
ditionele trekpaardenevenement - dit jaar al voor de 57ste keer - trekt ook aardig 
wat kijkers. Publiek heeft gratis toegang.
Zo’n honderd veulens tot en met drie jaar oud uit Nederland en België dingen 
mee naar de diverse kampioenschappen. Tussen tien en half één komen zowat al-
le paarden in actie. Na de lunchpauze gaat de keuring verder.

Traditionele veulenkeuring in Gerwen: zaterdag 2 december vanaf tien uur. Foto Peter Klomp

In gesprek    
met de PvdA 
Vrijdag 1 december bent u weer van 
harte welkom bij de maandelijkse 
PvdA-inloop bij Café  Schafrath.

De verkiezingsprogramma’s zijn klaar 
of bijna klaar en de lijsttrekkers en 
kandidaten, die ons in de gemeente-
raad vanaf 21 maart 2O18 gaan verte-
genwoordigen, zijn bekend. Wij zijn er 
trots op dat Jan Wesenbeek, geboren 
en getogen Nuenenaar, zich nog een 
periode vol wil inzetten voor de Nue-
nense zaak. Voor ons de ideale lijst-
trekker, betrokken, sociaal, verbin-
dend. Zo’n bruggenbouwer heeft de 
Nuenense raad nodig.

Als thema zal de bestuurlijke toekomst 
van Nuenen voor alle politieke partijen 
het heetste hangijzer zijn. Zeker na het 
laatste besluit in de gemeenteraad van 
16 november waarbij een meerderheid 
tot de conclusie kwam dat Nuenen nog 
steeds het beste zelfstandig kan blij-
ven. Aan de Nuenenaren is nog steeds 
niets gevraagd (het oordeel van de 
Nuenense ED-lezers telt niet mee, 
vindt men) dus is het wachten op de 
verkiezingsuitslag van 21 maart.

Maar natuurlijk speelt er meer in het 
Nuenense. We zagen dat er een mooie 
website, nuenenhelpt.nl, is gelanceerd 
met duidelijke informatie wat je moet 
doen als je zorg of hulp nodig hebt. En 
dat je daarbij gratis een onafhankelijke 
cliëntondersteuner kunt inschakelen.

Dat de nieuwe basisschool in Nuenen-
West een stuk duurder lijkt te worden 
dan begroot, kwam ook in het nieuws. 
Voordat er een extra krediet wordt 
toegezegd, wel eerst even zeker weten 
of er duurzaam wordt gebouwd, want 
daar mogen we anno 2018 toch wel 
van uitgaan.

Graag tot vrijdag! Vanaf 21.00 uur zijn 
we er. Breng gerust je familie en je bu-
ren mee. Voor verdere informatie zie 
onze geheel vernieuwde website:
nuenen.pvda.nl

December  
agenda   
Holland Casino 
Eindhoven
Zondag 12/3/2017 16.00 - 22.00 uur 
Sunday Royale met Dave Goedman
Zondag 12/10/2017 16.00 - 22.00 uur 
Live Muziek met Ricky Daniels
Zondag 12/17/2017 16.00 - 22.00 uur 
Live Muziek met The Acoustics
Zondag 12/24/2017 18.00 - 00.00 uur 
Live Muziek met Tommy Thompson
Maandag 12/25/2017 18.00 - 00.00 uur 
Eerste Kerstdag met Sounds Perfect
Dinsdag 12/26/2017 18.00 - 00.00 uur 
Tweede Kerstdag met Sonny Griffin
Zaterdag 12/30/2017 20.00 - 03.00 uur 
Sylvester Night met Younique

Alle actuele informatie vindt u ook op 
www.hollandcasino.nl/vestigingen/
eindhoven en/of www.facebook.
com/hollandcasinoeindhoven 



Hondenuitlaatservice voor Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Lieshout.

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

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

wijk in Gerwen
(± 275 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

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

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

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

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

20% KORTING
OP ALLE KOSTUUMS & COLBERTS

DECEMBERDEALS

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

KERSTBOMEN
VERKOOP:
vrijdag 1, 8 en 15 dec. 
(9.00 - 17.00 uur)
zaterdag 2, 9 en 16 dec. 
(9.00 - 17.00 uur)

Compleet assortiment 
met of zonder kluit.
Wij brengen uw kerstboom
geheel gratis thuis* en pakken
hem tevens vakkundig in.

Bij FAM. VAN ROOIJ
Papenvoortseheide 3, Nuenen
Telefonisch bestellen kan ook,
op 040 - 283 31 01 of 06 - 10 42 53 35
* Alleen in de gemeente Nuenen c.a.

Zo kunt U ons 
bereiken:

Be
ek

st
ra

at

Smits van Oyenlaan
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Papenvoortseheide 3
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Laan ter CattenNuenderbeekselaan
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Gouden KalfPrinsenweier

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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Vrijwilligersavond     
bij Rudyard Kipling
Elk jaar bedankt scouting Rudyard Kipling haar vrijwilligers. Dus de leden 
van de poetsclub, de klusclub, het bestuur, de lunchdames, de leiding van 
de speltakken dus eigenlijk iedereen die vrijwilliger is bij de scouting Ru-
dyard wordt op deze dag bedankt.
 

Concertmiddag  
the Old-timers 
groot succes
Op zondagmiddag 19 november  werd 
voor de 21e maal de Concertmiddag 
van the Old-timers gehouden. Drie or-
kesten, waaronder the Old-timers zelf 
brachten hun muziek ten gehore op 
een vol Plein in Het Klooster. Het blijkt 
toch iedere keer maar weer dat er in 
Nuenen veel muziekliefhebbers zijn.
De middag werd geopend door Senio-
renorkest Uden, onder leiding van 
Wim Mank. Dit orkest was voor de 
eerste keer te gast op deze Concert-
middag, en liet zich direct van de beste 
kant zien en vooral horen natuurlijk. 
Vlot in het gehoor liggende stukken, 
bewerkingen van popsongs uit de 70’er 
jaren, en noem maar op. De muzikan-
ten hadden er zichtbaar plezier in.
Daarna was het podium voor een niet 
onbekend orkest in Nuenen: Senioren-
orkest Meijel en omgeving. Ook verle-
den jaar was dit orkest te gast in Nue-
nen. Dit orkest, onder leiding van Leo 
Zinzen, bracht diverse stijlen van mu-
ziek ten gehore. Van de bekende Tsje-
chische blaasmuziek tot modernere 
werken uit de musicalwereld. Leo Zin-
zen zette het orkest volledig naar zijn 
hand, en dat resulteerde in een goed 
optreden van dit orkest.
Het derde, en laatste optreden, was van 
the Old-timers; het orkest dat ieder 
jaar deze Concertmiddag organiseert. 
De dirigent, Willie van Bakel, stond in 
1996 aan de wieg van dit orkest en leidt 
het orkest sindsdien met vaste hand. Er 
werd bekend werk ten gehore gebracht 
maar uiteraard ook nieuwe nummers, 
want het orkest ‘ververst’ z’n repertoire 
natuurlijk regelmatig.
The Old-timers kunnen weer terugkij-
ken op een geslaagde Concertmiddag. 
Op zo’n middag blijkt maar weer dat er 
niet alleen veel muziekliefhebbers zijn 
in Nuenen, maar dat er ook zeer veel 
enthousiaste musici zijn in deze regio.
Wat the Old-timers betreft is volgend 
jaar de 22e editie van deze Concert-
middag! 

Vrijwilligersavond     

Dit jaar zijn alle vrijwilligers uitgeno-
digd door ‘Showbizz Kipling’ voor een 
te gekke showbizz avond. Bij aan-
komst, over de rode loper natuurlijk, 
heeft iedereen een persoonlijke score 
kaart gekregen. Door middel van vier 
rondes is er een winnaar bekend ge-
worden die de hoofdprijs heeft gewon-
nen (en Charlie hoe beVALT de TV?). 
(De TV is net voor het overhandigen 
gevallen, bewust, was al stuk. )
 
Bij een vrijwilligersavond vonden de 
organisatoren dat er ook een vrijwilli-
ger van het jaar moest worden uitge-
roepen. Voor haar eindeloze inzet en 

vele heel vele maaltijden vonden wij 
het tijd om Ursula van den Broek te 
bedanken.
Volgend jaar weer een vrijwilligers-
avond. Dat blijft altijd een leuk feestje.

Cultuur Overdag: 

Geslaagd eerste concert 
Muziek in Huis
Op vrijdag 24 november bracht het Rodion Trio, op uitnodiging van Cultuur 
Overdag en in samenwerking met de Stichting Muziek in Huis, een concert 
klassieke kamermuziek in de Raadszaal van Het Klooster. 

 De bezoekers genoten van het virtuoze 
spel van de musici: Annelies Vrieswijk 
(saxofoon), Mark Toxopeus (piano), 
Diederik Ornée (klarinet). Zij speel-
den muziek van Mozart, Gluck, Rossi-
ni, Liszt, Debussy en Saint-Saëns. De 
arrangementen van Mark Toxopeus 
waren zo prachtig dat het soms leek 
alsof een compleet orkest musiceerde. 
De gasten genoten van het concert. Na 
afloop was het nog gezellig napraten 
onder het genot van een kopje thee/
koffie. 
Voor sommige gasten was het concert 
de eerste kennismaking met Cultuur 
Overdag. Luisterend naar de positieve 
reacties zullen zij ongetwijfeld vaker te 
vinden zijn bij een voorstelling.
In 2018 staan nog twee concerten ge-
pland: op 2 februari (ensemble Duo-
Dyade) en 6 april (ensemble Duo Am-
biguity).

Dinsdag 12 december: � lm ‘Room’ 
De maandelijkse film van Cultuur 
Overdag is ‘Room’. Deze Canadees-
Ierse film uit 2015 is gebaseerd op de 
gelijknamige roman van schrijfster 
Emma Donoghue. Het is een spannen-
de en aangrijpende film over de liefde 

tussen een moeder en haar kind onder 
de meest hartverscheurende omstan-
digheden.
Actrice Brie Larson won voor haar rol 
Oscar in de categorie Beste Actrice.
Toegangskaarten voor de film zijn tij-
dens kantooruren op werkdagen te 
koop aan de balie van Het Klooster. 
Daar ligt ook de seizoensbrochure van 
Cultuur Overdag. Informatie over de 
film en alle andere activiteiten is ook te 
vinden op www.cultuuroverdag.nl

KBO Senioren orkest Nuenen c.a. 
zoekt een slagwerker
Helaas gaat onze huidige slagwerker ( Toon Versantvoort ) ons dit jaar verla-
ten. Hij heeft het te druk met een andere hobby. Wij hebben met hem vele 
jaren gezellig muziek kunnen maken en daar zijn we hem dankbaar voor.

ziek maken het optreden al afgelopen 
was. Maar we hebben toegezegd dat we 
weer een keer terugkomen. 
Op zondag 3 december zijn we om 
11.00 uur aanwezig in de H. Clemens-
kerk te Nuenen, om de mis muzikaal 
op te luisteren. Woensdag 20 decem-
ber om 13.30 uur is er een KBO kerst-
viering in het Raboplein van Het 
Klooster. Ook daar verzorgen we sa-
men met het Mondharmonica Orkest 
de luchthappers en het zangkoor De 
Vrolijke Samenzang de kerstviering. 

Omdat wij senioren zijn komt het voor 
dat er wel eens iemand uitvalt. Het zou 
dan ook fijn zijn als er muzikanten zijn 
die ook met ons muziek willen maken. 
Wij kunnen allerlei instrumenten ge-
bruiken ter versterking van ons Senio-
ren Orkest. Wij nodigen u dan ook uit 
om bij ons een keer te komen luisteren, 
ook kan dat bij onze wekelijkse repeti-
tie op donderdag middag in Het Kloos-
ter te Nuenen. 
Voor meer informatie: Tel 06-
53439722 of per mail cvandoorn@
onsbrabantnet.nl.

De laatste optredens waren op zondag 
15 oktober Bij Gasterij Jo van Dijkhof 
in Nuenen. De ruimte was bijna te klein 
voor ons enthousiast publiek. We heb-
ben daar ook weer met veel plezier mu-
ziek gemaakt. Op dinsdag 7 november 
waren we op uitnodiging naar België 
gegaan en hebben daar een optreden 
verzorgd in Parochiezaal St. Odilialaan 
in Achel-Statie. Er is afgesproken dat 
we volgend jaar weer uitgenodigd wor-
den. Op zondag 19 november hadden 
we een optreden verzorgd bij Wooninc. 
Plus Vitalis in Eindhoven. In een hele 
mooie ruimte hebben de mensen geno-
ten van onze muziek. Er werd zelfs ge-
danst en meegezongen. De mensen 
vonden het jammer dat na 2 uur mu-

Kerstactie gezamenlijke kerken

Zorg voor elkaar
Ook dit jaar (2017) willen de Diaconieën van de Gezamenlijke Nuenense 
Kerken voor een aantal Nuenense mensen/gezinnen een kerstpakket aan-
bieden onder het motto: Zorg voor elkaar. De pakketten zijn bestemd voor 
inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De pakketten zijn bestemd 
voor gezinnen en alleenstaanden, van wie wij te horen krijgen dat een der-
gelijk pakket gezien de � nanciële situatie zeer welkom zal zijn. Maar daar-
naast denken we ook aan mensen die in het afgelopen jaar afscheid hebben 
moeten nemen van een van hun dierbaren, én aan mensen die vanwege hun 
persoonlijke situatie ‘extra aandacht ‘verdienen.

onze kerstactie. Als hulp krijgt u dan 
een boodschappenlijstje aangereikt, 
met daarop een aantal artikelen, 
waaruit u uw keuze kunt maken. 
Wanneer u dan de kassa gepasseerd 
bent, kunt u uw extra artikel(en) in 
daarvoor gereedstaande dozen/krat-
ten deponeren.

De actie slaat goed aan bij het win-
kelend publiek
De ervaring leert, dat het winkelend 
publiek deze actie graag en van harte 
ondersteunt. Want de actie is bedoeld 
voor onze eigen Nuenense mede-in-
woners. Het is in deze zin een actie 
met een doel ‘dichtbij’, namelijk: men-
sen uit onze eigen Nuenense samenle-
ving. Kerkbetrokkenheid of levensbe-
schouwelijke achtergronden spelen 
hierbij geen rol.

Wij hopen, dat ook dit jaar de actie 
weer een succes wordt, en dat wij op 
zaterdag 9 december  in genoemde za-
ken veel mensen mogen begroeten.
In de week van 11 december worden 
door een aantal vrijwilligers de kerst-
pakketten gemaakt en daarna bezorgd.

Mogen wij op u rekenen? Bij voorbaat 
dank voor uw gulle gaven, en voor het 
meedoen aan deze mooie actie!

Voor meer informatie: Klara Jansen 
(040-2833434) k.jansenboshuizen@
onsnet.nu, en Theo Swinkels (040-
2833514) t.swinkels01@onsnet.nu

Door deze gezinnen/personen een be-
scheiden kerstpakket/aandachtspak-
ket aan te bieden, hopen wij, dat ook 
voor hen de komende feestdagen wat 
extra glans zullen krijgen.
Ook voor dit jaar hebben de super-
markt Albert Heijn (Parkstraat), su-
permarkt Albert Heijn (Kernkwartier), 
supermarkt Jumbo Ton Grimberg (De 
Smidse), supermarkt Jan Linders (Vin-
cent van Goghstraat) en supermarkt 
Jumbo (Kernkwartier) hun loyale me-
dewerking aan deze actie toegezegd.

Het mooie van deze actie is, dat deze 
georganiseerd wordt door en voor 
Nuenense mensen: Nuenenaren voor 
Nuenenaren.
Op zaterdag 9 december zult u bij het 
doen van uw boodschappen bij de 
hierboven genoemde supermarkten 
door vrijwilligers van de Nuenense 
Kerken worden aangesproken met de 
vraag of u wat extra’s wilt kopen i.v.m. 

Portemonnee 
gevonden
 
Afgelopen zondagmiddag gevonden 
op het wandelpad naar Weverkeshof : 
kleine stoffen portemonnee met geld 
en een AH bonuspas. Informatie: Jos 
Renders, telefoon 2842064.
 

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 3-12    
in het programma Nuenen Nú :
• Intocht van Sinterklaas
• Woonzorgcentrum Savant van 

Lenthof
• Nuenense verenigingen stellen 

zich voor, deel 5
• Officiële heropening Archipel 

Akkers
• Nieuwe huisarts in Nuenen
• Sinterklaas in Weverkeshof
• Dwersdebuut Dwersklippels
• Roefeldag bij Omroep Son en 

Breugel
• LON door de jaren heen, deel 3
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00 uur , 14.00 
uur, 17.00 uur, 19.00 uur, 21.00 uur, 
23.00 uur en 01.00 uur.
De gemeenteraadsvergadering van 
14 december wordt vanaf 17.00 uur 
door LON TV rechtstreeks uitge-
zonden.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt 
u op deze website actuele nieuwsbe-
richten lezen en oude LON-opnames 
bekijken. U kunt alle reportages ook 
apart bekijken op You Tube en Face-
book en via www.youtube.com/loka-
leomroepnuenen
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.

Nieuw! Wellness voor iedereen 
bij Archipel Nuenen  
   
Deze zomer is schoonheidssalon Anouk geopend in Archipel Akkers te Nue-
nen. Voor behandelingen op gebied van schoonheid en pedicure kunt u bij 
de nieuwe en zeer fraaie salon terecht. Op iedere maandag en donderdag 
kunt u de Nuenense salon bezoeken en deze is voor iedereen toegankelijk. 
De smaakvol ingerichte wellness is centraal gelegen in het geheel verbouw-
de tehuis. Een hele mooie en sfeervolle ruimte voorzien van speciaal thera-
peutisch licht en geluid. 

Naast de schoonheidsbehandelingen die, 
op afspraak, in de ruimte worden gege-
ven kunt u ook voor pedicure terecht. 

Wat zou u kiezen uit de onderstaan-
de behandelingen ?
• Korte Gezichtsbehandeling  

(45 min.) € 30,-. Reiniging, Peeling, 
Masker, Verzorgende Crème.

• Basis Gezichtsbehandeling  
(60 min.) € 40,- Reiniging, Peeling, 
Onzuiverheden verwijderen, Mas-
sage, Masker, Verzorgende Crème.

• Luxe Gezichtsbehandeling  
(75 min.) € 50,- Reiniging, Peeling, 
Epileren, Onzuiverheden verwijde-
ren, Massage, Masker, Ampul, Oog 
Crème, Verzorgende Crème.

• Ontspannen uurtje   
(60 min.) € 35,- Reiniging, Massa-
ge, Masker, Handmassage, Verzor-
gende Crème.

• Standaard Pedicure behandeling 
(max. 45 min. ) € 22,50

De producten die worden gebruikt 
zijn uitsluitend op natuurlijke basis en 
worden op u afgestemd.

Wij maken u tevens attent op de zeer 
interessante feestdagen aanbieding. 
Speciaal voor te geven of om te krijgen 
is de € 5 korting actie.
De korting actie geldt alleen voor ca-
deau bonnen van € 30, € 35, € 40 en € 50.

Schoonheids - pedicure salon Anouk
Telefoonnummer: 06 - 21 95 02 96. 
E-mail info.schoonheidssalonanouk@
gmail.com. Margot Begemannstraat 
9, 5671 CW Nuenen. 
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Nunentaler schurzenjager 
Op zaterdag 9 december spelen de Nunentaler schurzenjager weer traditie-
getrouw in café Schafrath. Tijdens dit optreden, ook wel de Flachau try-out 
genoemd, wordt het repertoire gespeeld dat zij in januari in de après-ski-
tempel de Hofstadl in Flachau ten gehore zullen brengen. 

Sinds de komst van de toetsenist/ac-
cordeonist is het repertoire flink uitge-
breid. Samen met deze gevarieerde 
feestmuziek en de altijd hoge opkomst 
belooft 9 december een gezellig Nue-
nens feestje te worden. 

Iedereen is daarbij van harte welkom. 
 Aanvang 21.00 uur.

Pittoresk dorpskarakter……..
Japanners en Chinezen die via de Europalaan ons Openluchtmuseum Vin-
cent Village bereiken schrikken zich een hoedje. Het lijkt wel of topdesigner 
Jan des Bouvrie zijn innovatieve inspiraties voor interieurs heeft botgevierd 
op de voornaams te entree van Vincent Village: de Europalaan. Met rechts 
een hommage aan de Griekse bouwkunst en links een foeilelijke vliegtuig-
hangar. Vanuit de � les kunnen de buitenlandse Vincentfans alles rustig foto-
graferen en het thuisfront live mee laten genieten van deze wanstaltige 
bouwsels.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Pittoresk dorpskarakter……..

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Schrik niet: dit is maar een mening 
van een leek. Je kunt namelijk niet 
overal verstand van hebben. Ik heb 
mijn eerste indrukken van genoemde 
optrekjes wel getoetst aan de visie 
van een bevriende architect. 
Geen brede maatschappelijke discus-
sie met slotconclusies die kant noch 
wal raken. Neen, gewoon recht voor 
zijn raap. Met inachtneming van 
vormgeving, maatvoering en detail-
lering. Zo mag de nok van de schuine 
daken maximaal tot 13 meter reiken 
en kan een goothoogte van precies 7 
meter nog net door de beugel. De 
groene uitstraling van Vincent Village 
wordt versterkt door honderden laan-
bomen, een garantie voor behoud 
van het pittoreske dorpskarakter. 

Stedenbouwkundige Guus - of ge-
woon Cor - Geluk heeft dit alles netjes 
vastgelegd in een beeld- en kwali-
teitsplan en het gemeentebestuur 
was er maar wat blij mee. Het gaat 
hier om zogenaamde A-locaties en 
die kunnen nog wat extra geld ople-
veren. Goed voor de gemeentelijke 
schatkist, goed voor de gewone, nor-
male burgers. Aan alles is gedacht, 

van integraal groenplan tot bufferen-
de waterpartijen. Een korte en bondi-
ge enquête onder Nuenenaren over 
de entree van hun Nuenen leverde de 
volgende kwalificaties op: aartslelijke 
architectuur, megakitsch, wanstaltig, 
spuuglelijk.

In het kader van de viering van ‘700 
Jaar Nuenen’ kan het dorpse karakter 
van Nuenen wel een oppeppertje ge-
bruiken. Schakel woningbouwstich-
ting Helpt Elkander in, die staat in de 
startblokken om het 100-jarig bestaan 
te vieren. Wellicht aardig om Nuenen 
een passend gebouw(tje) te schenken, 
bijvoorbeeld in de stijl van de Mijlpaal-
school in Nuenen-West. Die school 
krijgt een watermolenachtige en duur-
zame uitstraling gebaseerd op een van 
de vele schilderijen van onze Vincent. 
Het kost een aardig centje extra, maar 
dat kan bruintje wel trekken. De ge-
meentelijke schatkist lijkt goed ge-
vuld. Maar pas op, Vincent van Gogh 
houdt alles in de gaten. Het schilders-
menneke lijdt aan een gevaarlijke ziek-
te. Vincent kan zich zomaar omdraaien 
in zijn graf en snijdt dan wellicht ook 
zijn andere oor af……

Het Nuenens Mannenkoor sluit jubileumjaar 
groots af met feestelijk diner chantant

avond uitstrekkend 6-gangen menu 
van culinaire topkwaliteit geserveerd. 
Genieten voor iedereen!

Maar het NMK zou het NMK niet zijn 
als er niet ook een muzikaal optreden 
voor de gasten werd verzorgd. Uit het 
gevarieerde repertoire werd deze keer 
gekozen voor een aantal lichtere liede-
ren. Met name het bekende ‘Cent mille 

De ruimte bij John Geven was omgeto-
verd tot een feeëriek verlichte intieme 
feestzaal. 18 feestelijk gedekte ronde 
tafels wachtten op circa 150 gasten 
voor een waarlijk culinaire belevenis. 
De mannen van het NMK namen met 
familie, vrienden en genodigden aan 
de tafels plaats. Daar werd hen vanuit 
de in Nuenen bekende kookstudio van 
John Geven een zich over de hele 

Zaterdagavond 25 november was de grote zaal van John Geven Studio’s het 
decor van een feestelijk diner chantant. Het Nuenens Mannenkoor (NMK) 
viert, zoals bekend dit jaar het 20-jarig jubileum, en na een aantal eerdere 
grootse evenementen, waaronder een korenfestival in het Park in juni en 
een mooi operaconcert in september in Het Klooster, vormde dit diner chan-
tant een waardige afsluiting. 

chansons’ en ‘O when the Saints’ ont-
lokten enthousiaste reacties bij de aan-
wezigen. Na dit optreden werd de diri-
gent van het NMK, Paul Hotterbeekx, 
door de voorzitter in het zonnetje ge-
zet vanwege het feit dat ook hij zijn 
20-jarig jubileum vierde. Paul is vanaf 
het begin de muzikale kern van het 
koor geweest en ook als persoon een 
samenbindende factor naar alle leden. 
Dat mocht wel eens publiekelijk ge-
zegd worden. Paul kreeg als waarde-
ring een mooi sculptuur dat vast wel 
een mooie plaats bij hem thuis krijgt. 

Gedurende de gehele avond werd de 
muzikale omlijsting verzorgd door het 
bekende Nuenense amusementsorkest 
Memory. Swingende klanken met 
mooie instrumentele solo’s en prachti-
ge gezongen evergreens, hielden de 
hele avond de stemming er goed in. 
Ondanks dat een meerderheid van de 
aanwezigen niet meer piepjong was, 
ging er toch menig beentje enthousiast 
van de vloer. De tijd tussen de verschil-
lende gangen van het diner bood daar 
ruimschoots de gelegenheid toe alsook 
voor een gezellig heen en weer lopen 
tussen de tafels om met bekenden en 
vrienden bij te praten. Zo werd het 
20-jarig jubileum van het NMK in stijl 
afgesloten in een ambiance die velen 
zich nog lang zullen herinneren. De Ju-
bileumcommissie van het NMK heeft 
weer een knappe prestatie geleverd. 
Met dank aan de inspanningen van 
John Geven Studio’s waardoor dit eve-
nement mede zo’n succes kon worden. 
Laat in de avond keerden de mannen 
van het NMK en hun gasten voldaan 
huiswaarts. 

Oh kom er eens kijken….
…..Wat ik bij de WLG in mijn pakjes vind. Vier december kun je het ontdek-
ken tijdens het Sinterklaas dobbelspel in D’n Heuvel in Gerwen. Een gezelli-
ge middag met een vrolijk spel. 

strijd kunnen worden, maar ik denk 
vooral leuk! Het spel start om 14.00 
uur en zal tot ongeveer 15.30 à 16.00 
uur duren. 

Je hoeft niets te betalen, alleen je drie 
cadeautjes meenemen, de WLG vult 
de stapel cadeautjes zelf nog aan. Op-
geven hoeft ook niet, je mag gewoon 
binnen aanschuiven. Tot 4 december 
allemaal!

 Ook Sinterklaas vieren we bij de WLG! 
Website: www.digitaal-dorpsplein-
gerwen.nl, werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, 06-41102625. 

Wat is de bedoeling? Iedereen die 
komt, neemt drie cadeautjes mee, iets 
gekocht, zelfgemaakt of iets nieuws 
dat je nog hebt liggen. Misschien deed 
je vorig jaar al mee en heb je toen iets 
gekregen dat je toch niet zo leuk vindt, 
dit is je kans om er van af te raken. Je 
leuke of grappige cadeautjes moeten 
ingepakt zijn in Sinterklaaspapier. We 
gaan er om dobbelen, via opdrachten 
kun je proberen een cadeautje te be-
machtigen en dan nog zien te behou-
den. Het zou zomaar een spannende 

Keep looking up:  de Vanck in de verbouw.... foto: Peer Coppens

Onderzoek: 
mogelijk minder 
complicaties na 
openhartoperaties
Het Catharina Ziekenhuis heeft deze 
week een grootschalig onderzoek ge-
start met een nieuw middel dat ont-
wikkeld is om mogelijke complicaties 
zoals nierfalen bij openhartoperaties te 
voorkomen. In een kleinschalig voor-
onderzoek met dit middel zijn in Eind-
hoven al goede ervaringen opgedaan. 
Tijdens een extreme belasting, zoals 
een openhartoperatie, maken patiën-
ten van nature zelf te weinig van dit ei-
wit aan. De eerste patiënt is inmiddels 
behandeld in het Catharina Ziekenhuis 
binnen het onderzoek dat wereldwijd 
wordt uitgevoerd onder 1250 hartchi-
rurgie patiënten.

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is 
het grootste hartcentrum van Neder-
land waar wekelijks tientallen open-
hartoperaties worden uitgevoerd. 
Hartchirurg dr. Erwin Tan: “Wij zijn 
continu bezig om de zorg voor onze 
patiënten te verbeteren. De acute nier-
schade die in sommige gevallen ont-
staat bij een langdurige hartoperatie 
willen we ook kunnen voorkomen, 
want dit kan namelijk een verminderde 
kwaliteit van leven als gevolg hebben. 
Met dit geneesmiddel kan mogelijke 
nierschade voorkomen worden.” 
RESCAP (RESCuing alkalische Phosp-
hatase) is een eiwit dat van nature 
voorkomt in het lichaam en bescher-
ming biedt tegen schade die ontstaat 
bij een verminderde doorbloeding van 
weefsels en organen, zoals de darmen 
en het hart. Bij langdurige operaties 
kan een tekort aan dit natuurlijke eiwit 
ondervangen worden met het nieuwe 
middel RESCAP, dat ontwikkeld is 
door Alloksys Life Sciences BV uit 
Wageningen. 
Ruud Brands, president en oprichter 
van Alloksys is blij dat de grote inter-
nationale studie met RESCAP is be-
gonnen. Brands: “Dit topklinische 
Eindhovense ziekenhuis is ook betrok-
ken geweest bij goed verlopen eerdere 
studies naar de effecten van RESCAP. 
De uitkomsten hiervan waren aanlei-
ding tot het opzetten van deze multi-
center fase 3 studie. Opnieuw zal het 
toonaangevende Catharina Hart- en 
vaatcentrum dus een wezenlijke bij-
drage leveren aan dit onderzoek.” Deze 
studie is mogelijk gemaakt met mede-
werking van zowel de Nederlandse 
overheid als een Singaporees farma-
ceutisch bedrijf. 
www.catharinaziekenhuis.nl
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Topavond gipsyjazz    
met Trio Trommelen
 

Paulus Schäfer laat graag anderen ken-
nismaken met de gipsyjazz, en is zelf 
ook altijd nieuwsgierig naar de muziek-
stijlen van andere muzikanten. Daarom 
nodigt hij dit seizoen een aantal muzi-

Het trio Tessa, Tijn en Antoine Trom-
melen (Three ‘O’ Trommelen) heeft 
met bassist Jeroen Koning en sologita-
rist Paulus Schäfer een topconcert ge-
geven in café de Stam Gerwen. Three 
‘O’ Trommelen en Jeroen Koning be-
traden maandag 20 november het po-
dium en gipsygitarist Paulus Schäfer 
uit Gerwen schoof aan. Saxofonist An-
toine begeleidde dochter Tessa (zange-
res) en zoon Tijn (gitarist) op ‘vaderlij-
ke’ wijze en liet af en toe de teugels wat 
vieren omdat zijn kinderen alle regis-
ters wilden opentrekken. Bassist Je-
roen Koning speelde gretig zijn solo-
partijtjes en gastheer Paulus Schäfer 
uit Gerwen voelde zich echt thuis in 
zijn stamcafé. Het publiek genoot met 
volle teugen in het stampvolle, intieme 
concert-café de Stam. 
De combinatie van de typische gipsyjazz 
van de Gerwense topmuzikant met de 
muziekstijl van het befaamde trio uit 
Oosterhout leverde weer een verrassen-
de muzikale avond op. 

Three ‘O’ Trommelen in actie in de Stam Gerwen. Foto Peter Klomp

De vijf muzikanten ontvingen bloemen 
voor hun topconcert. Foto Peter Klomp

Gerwen Live! Met soul, disco 
en funk van topniveau
Gerwen Live! heeft de honderden muziekliefhebbers getrakteerd op soul, 
disco en funk van topniveau. Drie geweldige bands (Castle, Triplex en Rave 
van Fortuin) en acts van disc jockeys die het muziekfestijn tot grote hoogte 
opstuwden. De mega-feesttent op het Gerwense kerkplein bood afgelopen 
vrijdag muziek voor elk wat wils, van jong tot oudere jongeren, van 18 tot 
65+. Gerwen Live! wordt volgend jaar vervolgd: een must voor de lokale en 
regionale stappers die van muziek houden…. 

De slotact werd opgevoerd door Rave 
van Fortuin, een feestband die door 
het publiek zelf gekozen muziek uit-
voerde. Een wervelende show die veel 
dansers op de been bracht. Mede 
dankzij de vele sponsors verrees er een 
toptent op het kerkplein die ook nog 
eens prachtig werd ingericht.

Kleurrijkste presentator
De productie van Gerwen Live! was in 
puur lokale handen: Paul van den Bo-
gaard, Rini Jansen en Tanco van de 
Laar met achter de geluids- en licht-
knoppen Jeroen van Duppen, ook al 
afkomstig uit Gerwen. Tanco was niet 
alleen de kleurrijkste presentator van 
de muzikale show, hij trad ook nog 
eens op als WanneDJ. John Bouw be-
wees dat hij van een lokale plaatjes-
draaier is uitgegroeid naar de befaam-
de DeeJay Bouwski. Voor hand- en 
spandiensten stonden vele vrouwen en 
mannen van de Gerwense carnavals-
vereniging De Narre-Kappen klaar. 
Zoals voor toegangscontrole, gardero-
be, muntverkoop, bar, en alles liep op 
rolletjes…..

Coverband Castle op Gerwen Live!......en Gerwenaar John Bouw als DeeJay Bouwski 
tijdens Gerwen Live! (foto’s Cees van Keulen)

Jeugdprins Snowfox     
regeert Winter-Narre-land
Na afscheid te hebben genomen van Jeugdprins Juventa, Jeugdprinses 
Danza en Adjudant Penalta, werd de tent op het Heuvelplein omgetoverd in 
winterse sferen. Je kon de kou voelen. In het winterse decor kwamen drie 
sneeuwpoppen tot leven. Dit waren geen gewone sneeuwpoppen. Nadat de 
jeugdraad had meegeholpen met het laten ‘smelten’ van deze vreemde 
sneeuwpoppen werd het duidelijk: Jeugdprins Snowfox, Hofdame Crystal 
en Adjudant Freeze vormen het jeugdtrio voor carnaval 2018 met als motto 
‘Hand in hand dansen wij door ons Winter Narre-land’. De residentie zal tij-
dens de jeugdmiddagen omgetoverd worden in winterse sferen, het thema 
voor jeugdcarnaval 2018 is ‘Winter Narre-land’. 

Prins Pajoto       
bij de Narre-Kappen
CV de Narre-Kappen presenteerde afgelopen zaterdag hun nieuwe prins 
carnaval tijdens het prinsenbal in de tent op het Heuvelplein . Prins Pajoto 
gaat vanaf nu samen met zijn adjudanten Tojopa en Jopato de carnavalskar 
trekken voor de Narre-Kappen in Gerwen. Ze zetten carnaval 2018 in onder 
‘t motto: #NooitMeerNaarHuis! En zoals prins Pajoto altijd zegt: ‘Er is altijd 
een klein nadeel aan feestjes en dat is het naar huis gaan.’

Jeugdprins Snowfox is Lars Berkvens: 
‘Ik ben 11 jaar oud en ik woon met mijn 
vader Leon, mijn moeder Henriëtte en 
mijn zus Anne op Alvershool 4. Mijn 
hobby’s zijn voetbal en Jong Neder-
land. Verder ben ik dol op dieren en 
vind ik gamen ook leuk. Ik heb heel 
veel zin om samen met adjudant Free-
ze, hofdame Crystal, de jeugdraad en 
alle jeugd van Gerwen er een hele, leu-
ke carnaval van te maken en….Hand in 
hand dansen wij door ons Winter Nar-
re-land!!’

 Hofdame Crystal: ‘Ik ben Maartje 
Bastiaansen en ik woon in Gerwen sa-
men met mijn twee zussen Lieke en 
Lotte, papa Bram, mama Erna en niet 
te vergeten onze vis genaamd Mister 
Potvis de 1ste. In mijn vrije tijd doe ik 
het liefste dansen, saxofoon spelen en 
met vriendinnen afspreken. Ik heb al-

tijd al iets met carnaval gehad, want ik 
ben al verschillende jaren dansmarie-
ke. Het zal moeilijk zijn om nu niet 
mee te dansen, want ik heb al bijna 
een jaar geoefend. Mijn zussen heb-
ben twee jaar geleden in het jeugdtrio 
gezeten als prinses en hofdame en pa-
pa was 4 jaar geleden prins van de 
Narre-Kappen.’

Adjudant Freeze is Dirk Gevers: ‘Ik 
ben 11 jaar oud en ik woon samen met 
mijn vader Koen, moeder Esther, mijn 
broer Thijs en mijn broertje Luuk in 
Gerwen. Mijn hobby’s zijn waterpolo 
en voetbal. Ik speel waterpolo bij ZPV 
Nuenen en WOC. Voetballen doe ik 
bij Juventud, maar alleen trainen. Ik 
ben de derde adjudant van mijn fami-
lie: tante Marion was in 2013 adjudant 
Flamma en papa was in 2014 adjudant 
Forchetta.’ 

Prins Pajoto is nog een jonge kerel die 
flink wat feestjes afgaat samen met zijn 
vrienden. Hij is met zijn 22 jaar de 
jongste prins die ’t Narregat ooit ge-
kend heeft in haar historie. In het da-
gelijks leven heet prins Pajoto, Paul 
van den Bogaard en is werkzaam bij 
Feel Fit Centre / Laco te Nuenen. Hier 
werkt hij als vliegende keep; van Re-
ceptie tot zwembad, tot aan het hoofd-
kantoor toe.
Adjudant Jopato heet eigenlijk Jordan 
van de Laar en is 21 jaar. Ook al woont 
hij dan in Stiphout, zijn sociale leven 
speelt zich af in Gerwen: darten bij ca-
fé De Stam, vrijwilliger bij Jong Neder-
land Gerwen en voetballen bij RKGSV. 

Jopato en prins Pajoto zaten samen in 
de klas op het Commanderij College in 
Gemert. Sindsdien zijn het vrienden, 
door dik en dun. Jopato werkt bij Fons 
Linders Tuinmeesters in Nuenen.
Achter adjudant Tojopa gaat Tom van 
den Berk schuil. Hij is 21 jaar oud en 
woont al zijn hele leven in Gerwen. 
Tojopa voetbalt in de selectie van 
RKGSV en is daarnaast ook vrijwilliger 
bij jeugdstichting Jong Nederland 
Gerwen en Stichting Jeugd en jonge-
ren activiteiten Gerwen. Tojopa was 
tien jaar geleden ook al jeugdadjudant 
en zijn vader zwaaide acht jaar geleden 
ook al eens de scepter over Gerwen al 
Prins Capo.

Prins Pajoto       Prins Pajoto       Prins Pajoto       

Jeugdprins Snowfox     
regeert Winter-Narre-land

kanten en bands uit in zijn dorp. Op 
sommige avonden speelt Paulus met 
zijn eigen trio met een gastmuzikant, 
terwijl op andere avonden een band 
speelt, samen met Paulus. Dat gebeurt 
onder de noemer: Paulus  Schäfer Invi-
tes in concertcafé de Stam. 

Voor meer informatie: 
www.sintimusic.nl
 

Winterplein    
in het park
Zaterdag 9 december vindt de twee-
de editie plaats van ‘Winterplein in 
het park’. Dit evenement wordt ge-
organiseerd door Openluchttheater 
Mariahout en vindt daar plaats. Het 
theaterpark wordt omgetoverd tot 
een gezellig winterplein met een 
warme, winterse ambiance, bijzon-
dere kraampjes en allerlei sfeervolle 
activiteiten. Het programma begint 
om 16.00 uur en zal tot ongeveer 
21.00 uur duren.

Openluchttheater Mariahout staat er 
om bekend dat zij zorgt voor veel di-
versiteit op het programma. Ook dit 
jaar kunt u genieten van mooie verha-
len, bijzondere karakters en muzikale 
optredens die zorgen voor de ultieme 
wintersfeer. Dit alles kunt u aan-
schouwen op en rond het theaterpo-
dium. Tijdens deze optredens kunt u 
heerlijk langs de kerstkraampjes strui-
nen, op zoek naar dat ene, oh zo bij-
zondere kerstcadeau. Misschien dat 
de Kerstman u daar nog wel mee wil 
helpen. 

Proef, zie, hoor, voel en ruik de 
winter!
Ook aan de innerlijke mens wordt ge-
dacht. Kraampjes met de lekkerste 
warme hapjes en drankjes zullen er-
voor zorgen dat u uzelf kunt verwen-
nen. Geniet van een glas goede glüh-
wein of een beker warme chocolade-
melk met slagroom… Heerlijk toch! 
Dus kom en proef, zie, hoor, voel en 
ruik de winter!

Wellicht prettig om te weten
Het ‘Winterplein in het park’ begint 
zaterdag 9 december om 16.00 uur, de 
poort opent eveneens om 16.00 uur. 
De entree bedraagt € 2, - per persoon; 
kinderen tot en met 12 jaar krijgen 
gratis toegang. Meer informatie is te 
vinden op de website van Openlucht-
theater Mariahout: www.oltm.nl 

Kienen in Scarabee
Mededeling van de Vrouwenvereni-
ging Nuenen-Gerwen:
Dinsdag 5 december kienen in wijk-
centrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 
10.  Aanvang: 20.00 uur. Ook niet leden 
zijn van harte welkom.



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.

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 48

Kruiswoord

Horizontaal: 1 voorval 10 bespieder 11 padvinder 13 before christ 14 Europeaan 
17 wereldkampioenschap 19 uitroep 20 Nederlandse prinses 21 troefkaart 
22 mijns inziens 24 laatstgenoemde 25 geografische mijl 27 Europese Unie 
28 netelige toestand 31 beroep 34 vaartuig 35 grote papegaai 36 nadeel 
40 bevreesd 44 voegwoord 45 motorraces 46 per expresse 
47 bouwkundig ingenieur 48 vreemd vliegend voorwerp 49 musicus 51 reeks 
52 pers. vnw. 54 koper 56 zelfde tijd 57 kinderjuffrouw 60 Griekse letter 
63 coaster.

Verticaal: 1 grand prix 2 loofboom 3 basisonderwijs 4 Europese taal 5 vierhoek 
6 Noordpoolbewoner 7 na Christus 8 elektrisch geladen deeltje 9 Sovjet-Unie 
10 schaduwbeeld 12 twitterbericht 13 Chinees voedsel 15 modegril 16 bijgevolg 
18 werkje 23 naaigerei 26 scheur 29 golfterm 30 sneeuwschaats 32 spinsel 
33 knaagdier 36 kreukel 37 vlak 38 label 39 kerstbrood 40 vrouwtjesaap 
41 wijze grijsaard 42 Spaans eiland 43 bakmiddel 50 Zuid-Amerikaans lastdier 
53 onbeschaamd 55 boerenbezit 58 kleintje 59 stoomschip 61 met dank 62 gram.

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

I M M U U N A B S E N T

C N O N E T N E T K

L S K I E V L O O N E O

O L E E T A L E U R A G A

W A N D E D E Z A T O L

N Z E B R A T O B B E A

L E O U

N S T O E P L E N I G M

O R K A E R I M S I L O

B O A S L O T S O M S E T

E S D I T O T E E R G O

L N A R S I N I S R

S P L E E T G R U T T O

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

Oplossingen wk 47
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

W E E G S C H A A L

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.

ADORABEL
AFDALING
ALTAAR
ANALYSE
ANNEX
BEELD
BENEDEN
CORDONBLEU
ENKELKOUS
ETSEN
FACTO
FARCE
GEKKO
KLEPPEREN
KRAAG
LASER
OBSESSIE
ONTGAAN
OTTER
RESTANT
ROEST
SOBER
SPREI
STEKEN
TERREIN
TRAPJE
UITSPOELEN

N N E W A F D A L I N G
S E U J T N A T S E R I
U K R I P L N R E B O S
O E R E T A E E C E B E
K T L A P S R T X E S N
L S A B A P P T R L E N
E R N L N G E O G D S A
K S A L E O E L E E S A
N P L R S S D N K L I G
E R Y B T A E R K A E T
N E S L E B A R O D A N
N I E R R E T F A C T O

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 7 2
4 9 6

1 8 5 4
5 8

7 8
6 9 3
9 8 7 1

5 6 7
2 4

week 46, Mw. N. Hulsen, 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.

SCHOONHEIDS- PEDICURE SALON 
Anouk 

Margot Begemannstraat 9, 5671 CW  Nuenen
06 - 21 95 02 96 | info.schoonheidssalonanouk@gmail.com

Nieuw! WELLNESS voor iedereen
bij Archipel Akkers Nuenen

FEESTDAGEN AANBIEDING

€ 5,- KORTING
op cadeaubonnen van € 30, € 35, € 40 en € 50

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

GEZOCHT: Hulp voor de 
tuin gezocht met kennis van 
zaken. Tel: 040-2906150.

TE HUUR: Gemeubileerde 
zit-/slaapkamer (studente). 
Koeling, TV, Radio, Kleine 
keuken, Wifi. All-in in Nue-
nen € 250,- p/m. Info: 06-
11491550.

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

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

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

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

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

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

 ZELFSTANDIGE HUIS-
HOUDELIJKE HULP 
GEVRAAGD! Echtpaar 
zonder kinderen/huisdie-
ren. Interieurverzorging, 
was-, strijk en soms licht 
verstelwerk. Goede beheer-
sing Nederlands of Engels. 
Startdatum: januari 2018. 
Interesse? Stuur  een email 
met motivatie naar: info@
managementpursang.nl 
Gesprekken: 8/12 tussen 
13.00 -17.00 uur.

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

 

 

 

€17,95

Maandmenu
(voor 2 of 3 personen)

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

www.tongah-nuenen.nl

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

Gon Bao Kai
(Kip met cashewnoten)

***
Babi Pangang

***
Tjap Tjoy

***
Indisch Rundvlees

***
Chun Kun Loempia

***
Bami, Nasi of Rijst

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl 
(Wij doen ook bezorgen!)
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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 december
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling
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

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

Galerie Bonnard, Berg 9 in Nuenen

Donderdag 30 november
9.30 uur KBO lezing: 

Schuif even aan tafel bij Marjan van Duin
 Trefpuntzaal Het Klooster

Vrijdag 1 december 
20.00 uur Kienavond in Lieshout

het Dorpshuis Lieshout
21.00 uur maandelijkse PvdA-inloop 

Café Schafrath

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

Zaterdag 2 december
10.00 uur Veulenkeuring

Heuvelplein Gerwen
13.45 uur Schaken: Pepernotentoernooi

Goudvinkhof 12a, Nuenen

Zaterdag 2 december 
13.30-16.30 uur

Elk half uur rondleiding in Salon Nune Ville
Berg 24 Nuenen

www.salonnuneville.nl

Zondag 3 december 
12.00 uur Jeugdveldrit voor de jeugd 

‘T Hof van Lieshout
14.00-17.00 uur Expositie ‘Indigenous People’. 

Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9a, Nuenen

Zondag 3 december
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Maandag 4 december
14.00 uur Oh kom er eens kijken….

het Sinterklaas dobbelspel
D’n Heuvel in Gerwen

Dinsdag 5 december 
20.00 uur Kienen in wijkcentrum Scarabee 

Mantelmeeuwlaan 10 Nuenen

Donderdag 7 december
9.30 uur Computercafé: Slimmer zoeken

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 7 december
19.30-21.00 uur Lezing Kunst kijken, 

een hele kunst!
Galerie Bonnard, Berg 9, Nuenen

Vrijdag 8 december
20.00 uur ‘A Celtic Christmas’ door Merain
Van Goghkerkje, Papenvoort 2A, Nuenen

Vrijdag 8 december
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 9 december 
13.30-16.30 uur

Elk half uur rondleiding in Salon Nune Ville
Berg 24 Nuenen

www.salonnuneville.nl

Zaterdag 9 december 
14.00-21.00 uur ‘Winterplein in het park’

Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 9 december 
19.00 uur Wereldmuziekkoor Keskedee

zingt met La Chorale Royale ‘Le chant de la 
lembrée’ Ferrières. Kapel Zorgcentrum de 
Akkers, Margot Begemannstraat 9 Nuenen

Zaterdag 9 december
20.30 uur Pieter Jouke

Ons Tejater Lieshout
21.00 uur Nünenthaler schürzenjäger

Café Schafrath

Zondag 10 december
10.00 uur IVN-wandeling in Croy

 de Croyse Hoeve, Croylaan 9 te Aarle-Rixtel
14.00-17.00 uur Schrijfmarathon Amnesty 

Nuenen. Van Goghkerkje

Dinsdag 12 december
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm ‘Room’

Het Klooster.
Doneten. De Watermolen van Opwetten

Opwettenseweg 203 Nuenen

Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 december
Doneten 

d’n kleine dommel, 
Collseweg 47a Nuenen

Donderdag 14 december
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof
20.00 uur Werkgroep Amnesty Nuenen: 

de fi lm SELMA. de Regenboogkerk

Donderdag 14, vrijdag 15 en 
zaterdag 16 december

20.30 uur ELVIS@THECHAPEL 2017
H. Clemenskerk Nuenen

Donderdag 14 december
9.30 uur Computercafé: Veilig werken met 
uw computer. Jhr. Hugo van Berckellaan 18
20.00 uur Film Selma Amnesty International

Regenboogkerk

Vrijdag 15 december 
13.00-17.00 uur Niels Jannink voor een 

korte reading/healing
Bio-Kracht, Parkstraat 3F, Nuenen

Vrijdag 15 december 
13.30 uur KBO Kerstviering Gerwen

gemeenschapshuis D’n Heuvel in Gerwen

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij                                   
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, zorgzame moeder,                                                                

onze fantastische oma en trotse overgrootmoeder 

 

Corrie de Laat-van Dijk 

echtgenote van 

Cor de Laat 

 

             Boxtel, 10 juli 1936              † Eindhoven, 1 november 2017                                                               

Cor                                                
Marianne en John                              
Wieneke en Jeroen, Thijs                  
Bram en Janneke, Pepijn           
Cornelieke en Rob, Cas 

Al uw belangstelling en medeleven hebben ons goed gedaan. 

Hartelijk dank hiervoor. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 2 december 18.30 uur: Geen 
viering, wel in Gerwen.
Zondag 3 december 11.00 uur: viering 
m.m.v. het seniorenorkest, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Zondag 3 december 11.00 uur: Riet 
van Rooy - van Teeffelen; Jan van 
Deurzen (nms. de buurtbewoners); Jo 
Relou - van Happen; Willy Spaanjaars; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelin-
gen; Antoon en Francien van der Lin-
den - Meulendijks; Cees Meulendijks; 
overleden familie IJzermans - van de 
Eijnden; Ben van Rooij; Marietje de 
Vries - Klomp; Lies en Antoon Noten - 
van Kemenade; Harrij van der Velden; 
Henk Rooswinkel; Adrianus van der 
Vleuten; Jan Janssen (vanwege sterf-
dag); Truus Rovers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zaterdag 2 december 18.30 uur: ge-
zinsviering met kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. Peters.
Zondag 3 december 11.00 uur viering, 
parochiekoor, voorgangers werkgroep-
leden.

Misintenties
Zaterdag 2 december 18.30 uur: Riet 
van Rooij - van Teeffelen.
Zondag 3 december 11.00 uur: Gerda 
Rooijakkers - van den Acker; Wilhel-
mina Maria van Hout - Jansen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 3 december 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Tini van der Pol; Antoon Snijders en 
Cisca Snijders - Vos.

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

Zondag 3 december. Voorganger: ker-
kelijk werker P. Flach. Jeugddienst. De-
ze zondag begint de Adventstijd, voor-
afgaand aan Kerst. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basisschool. 
De collecte is voor het Diaconaal in-
loophuis ’t Hemeltje in Eindhoven. Elke 
donderdag bent u vanaf 10.00 uur wel-
kom in het Open Huis voor ontmoeting 

bij een kop koffie of thee. Dat gebeurt 
in onze mooie nieuwe ontmoetings-
ruimte. U vindt er altijd iemand om 
even mee te praten. Onze kerk is elke 
zondag geopend. Voor andere activitei-
ten: zie onze website onder ‘Agenda’.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 30 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Andreas, apostel.
Vrijdag 1 december. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur Vo-
tiefmis van het H. Hart van Jezus.
Zaterdag 2 december. Eerste zaterdag 
van de maand. 08.30 uur Votiefmis van 
het Onbevlekte Hart van Maria; ge-
dachtenis van de H. Bibiana, maagd en 
martelares. Daarna uitstelling tot 
12.30 uur. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 3 december. Eerste zondag van 
de Advent. 10.30 uur Hoogmis, kinder-
zegen. 13.00 uur Voordracht. 14.00 uur 
Lof met rozenhoedje. 14.45 uur Einde. 
Maandag 4 dec. 18.30 uur H. Mis, H. 
Petrus Chrysologus, bisschop en kerk-
leraar; gedachtenis van de Advent en 
van de H. Barbara, maagd en martelares 
Dinsdag 5 december, 18.30 uur H. Mis, 
Mis van de eerste zondag van de Ad-
vent; gedachtenis van de H. Sabbas, abt. 
Woensdag 6 december. 07.15 uur H. 
Mis, H. Nicolaas, bisschop en belijder; 
gedachtenis van de Advent. 
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 en op YouTube.

‘Op weg naar 
Bethlehem’
 
De advent is het teken van de nade-
rende kerst. De naam advent komt 
van het Latijnse woord adventus, dat 
‘komst’ betekent. In de adventsperi-
ode bereiden katholieken zich voor 
op het kerstfeest, wordt de geboorte 
van Jezus herdacht. We ontsteken 
het eerste kaarsje, we staan stil bij de 
gebeurtenissen om ons heen.

Kerst kan niet door iedereen uitbundig 
gevierd worden omdat zij daar de mid-
delen niet voor hebben. De communi-
canten zijn uitgenodigd om een houd-
baar etenswaar mee te brengen voor 
mensen in ons dorp. De voedselbank 
zal voor verdeling zorgen zodat het he-
le dorp een fijne en smaakvolle feest-
maand heeft. 
Na afloop van de dienst brengen de a.s. 
communicantjes de zelfgemaakte ad-
ventskransen naar de vernieuwde lo-
catie ‘de Akkers’ in Nuenen.
Van harte welkom in de viering op za-
terdag 2 december om 18.30 uur  in de 
H.Clemenskerk te Gerwen. Uiteraard 
is de opluistering door het kinderkoor!

RECTIFICATIE

Film Amnesty Nuenen
Vorige week stond in deze krant een artikel over de Film Selma, die de Werk-
groep Amnesty in samenwerking met de Regenboogkerk gaat vertonen. De 
datum is niet 21 december maar 14 december, 20.00 uur, Regenboogkerk, 
 toegang is gratis.

Over de � lm
In 1965, ruim een eeuw na de Amerikaanse Burgeroorlog, barsten in de staat Ala-
bama diverse protesten los. De Afro-Amerikaanse bevolking eist stemrecht voor 
minderheden in Amerika. De spanningen lopen hoger op na de dood van een jon-
ge Afro-Amerikaan en de arrestatie van de Afro-Amerikaanse Annie Lee Cooper 
(Oprah Winfrey) en explodeert wanneer de protestmars van het stadje Selma 
naar de hoofdstad Montgomery eindigt 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 gelijkheid van 
stemrecht wordt vastgelegd. Selma is een indrukwekkend waargebeurd verhaal 
over een strijd die leidde tot één van de grootste historische overwinningen in de 
Amerikaanse geschiedenis.

Met  KBO  
Lieshout naar  
de kerstmarkt  
in Valkenburg 
In december heeft KBO Lieshout naar 
traditie een mooie dagreis naar een 
kerstmarkt op het programma. Dit jaar 
is voor Valkenburg gekozen. In de de-
cembermaand verandert het stadje in 
een waar sprookjesland. Er zijn ver-
schillende sprookjesachtige kerst-
markten. In de grotten vindt u de enige 
ondergrondse kerstmarkt in Europa. 
Vrijdag 15 december vertrekt de bus 
om 10.00 uur vanaf het Dorpshuis in 
Lieshout. U hebt ruim de tijd om de 
verschillende activiteiten te bezoeken. 
De bus vertrekt om 17.00 uur uit Val-
kenburg naar Partycentrum Antoine 
in Soerendonk voor het diner. De prijs 
van deze dag, inclusief reis, entree grot 
en diner is 35 euro. Niet-leden betalen 
40 euro. De reis kan voor deze prijs al-
leen doorgaan als er 45 aanmeldingen 
zijn. Aanmelden kan tot en met 5 de-
cember bij de Inloop. Deze is iedere 
dinsdagmorgen van tien uur tot half 
twaalf in het Dorpshuis in Lieshout.

Vrijdag Kienavond 
in Lieshout!
Vrijdag 1 december organiseert Senio-
renvereniging KBO Lieshout in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout weer 
de bekende en gezellige kienavond. De-
ze keer kienen we om goedgevulde le-
vensmiddelentassen, koffiepakketten 
en geld prijzen. Naast het kienen is er 
een mooie loterij met prachtige prijzen. 
Ook maakt u kans om de jackpot te 
winnen. Kom kienen en win een van die 
prachtige prijzen. De zaal is open om 
19.00 uur en aanvang is om 20.00 uur. 
Wij nodigen iedereen van harte uit 
voor een avondje gezellig kienen.
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Hockey meisjes MD4 
kampioen herfstcompetitie! 
Door alle wedstrijden te winnen zijn hockey meisjes MD4 kampioen geworden 
van de herfstcompetitie 4eklasse Meisjes D.

 Staand v.l.n.r. Lotte Koelink Iris Simons, Rosalie Droppert, Resi van den Hurk, Eva Backer, 
Hannah Braam, Imme Brouwers, Britt Koelewijn en Finn van den Berg. Zittend v.l.n.r. 
Anouk Scheepens, Anna Sterenberg, Merel van Sambeek en Hanne Tijs. Aan de buitenzijde 
staan de trotse coaches Toin Tijs en Bjorn Brouwers. Isabel van Wesel en trainster Daphne 
Bronckers staan niet op de foto, maar hebben ook meegeholpen aan dit succes.

Uithuilen en opnieuw beginnen voor NKV 1

OEC - NKV  21-18
 
Door Ferry Visser

Na een teleurstellend weekend een uitspraak van Olav Mol maar eens gaan 
toepassen: “uithuilen en opnieuw beginnen”. Dat roept hij als commentaar 
steevast als een opgebouwde inhaalactie mislukt bij de formule 1. NKV is niet 
het niveau formule 1 qua aandacht, de ontwikkeling gaat ook niet zo snel als 
in die wereldtop en de budgetten en de focus zijn ook van een andere orde. 
Waar een team van 1.500 man aan de slag is voor 2 auto’s bij Mercedes, de 
mindere teams doen het nog altijd met tenminste 300 man voor twee auto’s. 

OEC uit Helmond wist de groenhem-
den van NKV achter zich te houden in 
de wedstrijd die met 21-18 werd verlo-
ren door NKV 1. Pluspunt is dat het 
gat van 6 doelpunten halverwege de 
tweede helft toch werd beperkt tot 3. 
Veerkracht en in elkaar blijven investe-
ren is hierbij wel aangetoond.

Tijd voor bijstellen van de middelen, 
updates in de samenstelling en fine tu-
ning van de onderlinge mechanieken. 
Deze week focussen op het tweede 
deel van de uitspraak van Olaf: “op-
nieuw proberen”. Zondag in de thuis-
wedstrijden laten zien hoe we dat op 
hebben gepakt. NKV 1 - Ready ‘60 is 
om 17.25 uur in de Hongerman. Voor-
afgaand aan deze wedstrijd speelt 
NKV 2 tegen Tilburg om 16.05. De 9e 
man vanaf de tribune is meer dan wel-
kom bij beide wedstrijden. 

Het seizoen voor formule 1 is afgelo-
pen, het seizoen voor NKV is volop be-
zig en de doelen zijn helder. Echter hoe 
gefocust is men bezig met dat doel, 
welke bijsturingen worden toegepast, 
welke updates worden wekelijks ont-
wikkeld?

Afgelopen weekend een teleurstellend 
weekend meegemaakt in proces en re-
sultaat. Werken naar een wedstrijd 
toe, weten waar de kwaliteiten en de 
valkuilen liggen en dan is het zover. En 
dan lopen we achter de feiten aan. Me-
de door gemiste kansen die op een pre-
senteerblaadje worden gegeven, slor-
dig uitbrengen en vanaf de vrije worp 
stip/strafworp stip minder dan de helft 
raak. Ook afgetroefd worden op gre-
tigheid, vechtlust en beweging bij kan-
sen van een ander waren aan de orde 
afgelopen zaterdag. 

Gezonder ouder worden,   
willen we dat niet allemaal?
Ik heb, als gepensioneerd en gepassioneerd ondernemer, de afgelo-
pen 7 jaar besteed aan het zoeken naar oplossingen voor mensen die 
extreem gevoelig zijn geworden voor Elektromagnetische Straling. 
Die straling wordt veroorzaakt door elektrische of elektronische ap-
paraten, vooral in samenhang met draadloze communicatie. 

In deze tijd van altijd en overal bereik-
baar zijn, neemt het aantal mensen 
die overbelast zijn door Elektromag-
netische S traling schrikbarend toe. Zij 
kunnen niet meer normaal functione-
ren in onze huidige maatschappij, 
voelen zich vaak onbegrepen en bui-
tengesloten door hun omgeving en 
leven in isolatie, veelal in betreurens-
waardige omstandigheden. 
De voor de hand liggende oplossing 
is natuurlijk het zoveel als mogelijk 
vermijden van blootstelling aan deze 
straling. 
Dat is helaas lang niet altijd mogelijk 
en ook niet het hele verhaal. 
Mensen die extreem gevoelig zijn ge-
worden voor omgevingsinvloeden, zo-
als straling, hebben namelijk al ge-
zondheidsschade opgelopen door 
overbelasting van hun weerbaarheid 
(immuunsysteem). 
Er zijn uiteraard legio mogelijkheden 
om onze weerbaarheid c.q. ons im-
muunsysteem te ondersteunen en te 
versterken. 
Wij gebruiken daarvoor sinds enkele 
jaren gefermenteerde papaja, een 
voedingssupplement dat o.a. wordt 
voorgeschreven door de Franse onco-
loog professor Dominique Belpomme 
en door voormalig Nobelprijswinnaar 
professor Luc Montagnier. 
Daarnaast ben ik in het voorjaar van 
2017 een oplossing op het spoor ge-
komen die wel duurder is in aanschaf, 
maar die zich binnen enkele maanden 
laat terugverdienen. 
Dit betreft een unieke (gepatenteer-
de) methode voor het activeren van 
drinkwater op zodanige wijze dat dit 
gemakkelijker onze lichaamscellen in- 
en uit gaat, de MRET Water Activator. 

Door het drinken van MRET Geacti-
veerd Water worden voedingsstoffen 
effectiever opgenomen en afvalstof-
fen worden beter afgevoerd. Als ge-
volg daarvan gaan onze cellen en ver-
volgens onze organen en overige 
lichaamsdelen weer optimaal functio-
neren en kunnen degeneratieve pro-
cessen worden stopgezet.
Mensen die extreem gevoelig zijn 
voor straling hebben baat bij het drin-
ken van op deze manier geactiveerd 
drinkwater. Maar ook andere mensen 

die gezonder ouder willen worden, 
zouden, naar mijn stellige overtui-
ging, dit water moeten drinken. Om 
die reden ben ik de MRET Water Acti-
vator in Nederland gaan importeren. 
Ook heb ik beschikbare wetenschap-
pelijke literatuur over dit onderwerp 
in het Nederlands vertaald, uitgeprint 
en ingebonden.
In de afgelopen maanden hebben we 
in Nederland meer dan 60 Water Acti-
vators verkocht en persoonlijk afgele-
verd en ik beschik intussen over vele 
enthousiaste reacties van mensen 
wiens gezondheid zichtbaar was ver-
beterd.
Om ook mensen uit Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten kennis te laten maken 
met deze water activator, die normaal 
495 euro kost, stel ik die voor mensen 
uit onze eigen woonplaats beschik-
baar voor 395 euro. Ik kom hem daar-
voor ook zelf brengen en toelichten. 
Wie interesse heeft in de  MRET Water 
Activator wil ik daar met alle plezier 
meer over vertellen, of bij u thuis of bij 
ons in de Loenys van Lancveltlaan. 

U kunt voor het maken van een af-
spraak contact opnemen met:

Peter van der Vleuten,
Brainport Biotech Solutions
Loenys van Lancveltlaan 3, 5671 CN 
Nuenen, telefoon: 06-51 57 89 34.
peter @vandervleuten.net
www.brainportbiotechsolutions.com

Advertorial

Korfbal

Hockey

Zwem en Polovereniging Nuenen 

Prachtige diploma’s uitgereikt 
bij Z&PV Nuenen!
Afgelopen week heeft zwem en polovereniging Nuenen weer vijf prachtige diplo-
ma’s mogen uitreiken. Een knappe prestatie die zeker een vermelding in de krant 
verdiend. Zo heeft Floris een geweldig examen afgelegd en hiermee zijn C-diplo-
ma in de wacht gesleept. Noah, Joris en Felix behaalden hun zwemvaardigheid 1 
diploma en Nienke zette een topprestatie neer door haar zwemvaardigheid 3 di-
ploma te halen. Wij willen deze vijf toppers van harte feliciteren! Bij de afdeling 
Recreatief kunnen kinderen oefenen voor hun C-diploma en voor zwemvaardig-
heid 1, 2 en 3. Wil jij ook eens komen oefenen? 
Kijk dan op www.zpvnuenen.nl en neem contact o p voor een proefles! 

Moms in Motion    
gesetteld aan de Refeling
Sinds begin november zitten Lieke van Loon en Roel Hazelzet in een ruime 
frisse studio in het voormalige schoolgebouw aan de Refeling nummer 66. 
Begonnen in hun thuisstudio aan de Tomakker, maar daar al snel uit hun jas-
je gegroeid, bleek deze locatie de perfecte plek om hun activiteiten nog 
meer vorm te geven.

waardoor eindelijk weer eens lekker op 
de buik gelegen kan worden. M et een 
heerlijke olie en een kopje thee met 
iets lekkers. Een van mijn specialitei-
ten is Rebozo-massage, een techniek 
uit Mexico waarbij gebruik wordt ge-
maakt van een geweven doek. De doek 
zorgt met mijn hulp voor een gevoel 
van gewichtsloosheid. Het is een aan-
gename manier van ontspanning die 
veel verlichting geeft bij bekkenklach-
ten maar ook bij harde buiken. Een 
echte aanrader. En als de baby geboren 
is, zijn er de babymassages. Indivi-
dueel voor mama’s en papa’s, maar ook 
in groepen. Een prachtige manier om 
contact te maken. Ik leer hoe je je kind-
je kunt laten ontspannen en dit is niet 
alleen heel aangenaam maar ook ver-
lichtend voor kindjes met klachtjes, 
zoals darmkrampjes en huilbaby’s”. 
Vanaf volgend jaar bieden we ook tota-
le zwangerschapscursussen aan waar-
bij we begeleiding geven in de zwan-
gerschap, voorbereiden op de beval-
ling en zorgen voor een snel en fit 
herstel na de bevalling. 
Naast de groep zwangere vrouwen en 
baby’s geven zowel Roel als Lieke ook 
personal coaching, gericht op functio-
nele training. “We zijn van mening dat 
het bij herstel of bij een specifieke 
voorbereiding op bijvoorbeeld een 
marathon niet goed is maar één spier-
groep te trainen maar te richten op het 
trainen van bewegingen” vertelt Roel. 

Lieke en Roel, beide fysiotherapeut, 
hadden al langere tijd plannen om, 
naast hun werk in fysiotherapieprak-
tijk Kemps, meer invulling te geven 
aan waar ook hun hart ligt; het begelei-
den van zwangere vrouwen en het ge-
ven van functionele, persoonlijke trai-
ning en coaching. Na de geboorte van 
hun dochter werden de plannen con-
creet en werden Moms in Motion en 
het personal coachen geboren. 

Bij Moms in Motion draait alles om de 
zwangere vrouw, haar welbevinden, de 
bevalling en de baby. “Het is heerlijk 
om een zwangere vrouw even hele-
maal te verwennen, om haar rust en 
ontspanning te bieden, want er ge-
beurt zoveel in een zwanger lichaam 
en het is zo belangrijk je rustig voor te 
bereiden op de bevalling” vertelt Lieke 
vol enthousiasme. “Moeders krijgen 
hier alle aandacht, met verschillende 
massagetechnieken die ik doe op een 
tafel met een uitsparing voor de buik, 

“Als we kunnen, werken we heerlijk 
buiten, maar als het regent, is de studio 
een uitkomst. Je ziet we trainen zonder 
de standaard apparaten, we gebruiken 
klein oefenmateriaal en het lichaam 
zelf als instrument”.

Kijk in de polis van je ziektekostenver-
zekering welke van de activiteiten ver-
goed worden en voor meer informatie 
bel 06-19195817 of neem een kijkje op; 
Facebook of www.momsinmotion.nl

Archipel Muziekconcours 2018
Jong muziektalent 
gezocht 
Ben jij tussen de 8 en 18 jaar en 
speel of zing je (licht) klassieke mu-
ziek? Meld je dan aan voor het Ar-
chipel Muziekconcours!

Archipel organiseert in 2018 voor de 
vijfde keer het Archipel Muziekcon-
cours; het eerste lustrum! In de voor-
gaande jaren hebben jongeren met 
veel plezier en enthousiasme hun 
grootse muziektalent ten gehore kun-
nen brengen aan een groter publiek. 
Ook dit jaar krijgen jongeren de gele-
genheid voor echt publiek op te kun-
nen treden, waarbij de finale in Mu-
ziekgebouw Eindhoven plaatsvindt! 
Meedoen kan als solist, maar ook als 
duo, kwartet of ensemble. Archipel or-
ganiseert dit Muziekconcours met als 
doel zowel jong als oud samen te laten 
genieten van muziek.

Doe je mee?
Er kunnen maximaal 32 deelnemers 
meedoen, dus wie het eerst komt, het 
eerst maalt! Inschrijven kan tot 15 ja-
nuari 2018 via www.archipelzorg-
groep.nl/muziekconcours. Lees daar 
alle informatie over de deelname! Prij-
zengeld € 2.000,00. 

Deelnemers spelen eerst een voorron-
de. Degenen die doorgaan, spelen in de 
halve finale. Winnaars van de halve fi-
nale staan op 25 maart 2018 in de fina-
le in het Muziekgebouw Eindhoven!

Belangrijke data:
Voorronde: 24, 25 februari, 3 of 4 maart 
2018 in locaties van Archipel. Halve fi-
nale: 10 of 11 maart 2018 in locaties 
van Archipel. Finale: 25 maart 2018 in 
het Muziekgebouw Eindhoven.

Meer informatie en inschrijving: www.
archipelzorggroep.nl/muziekconcours. 
Saskia van Nieuwland-Peters, Sr. Advi-
seur Marketing en Communicatie.

Pepernotentoernooi 
De Sint is weer in het land. Houd je 
van schaken en van pepernoten, kom 
dan zaterdagmiddag 2 december 
naar steunpunt De Goudvink en doe 
mee met het Pepernotentoernooi!

Iedereen wint een prijs. Bij ieder 
schaakstuk dat je slaat, krijg je een pe-
pernoot of een snoepje. 
Er is voor iedereen ook iets te drinken.
Meedoen? Stuur dan een mailtje naar 
roberthempelman@onsnet.nu en als je 
schaak les krijgt, zet er dan bij in welke 
stap je zit. 
Je kunt je ook aan de zaal inschrijven.
Plaats: Goudvinkhof 12a, Nuenen. In-
schrijfgeld: € 2,50. De zaal gaat open 
om 13.45 uur.  Prijsuitreiking: ongeveer 
16.30. Tot zaterdag!
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL RKSV NUENEN
Zaterdag 2 december
Nuenen VE1 - RPC VE1  . . . . . . . . 16.15
Nuenen VE2 - Braakhuizen VE2  16.15
Zondag 3 december
Nuenen 1 - Groene Ster  . . . . . . . 14.30
Woezik VR1 - Nuenen VR1  . . . . . 14.30
Nuenen 2 - Nemelaer 2  . . . . . . . 12.00
Dommelen 2 - Nuenen 3  . . . . . 12.00
Bladella VR1 - Nuenen VR3  . . . . . 9.45
WODAN 3 - Nuenen 4  . . . . . . . . 12.00 
Nuenen 5 - Rood Wit V 5  . . . . . . 12.00
Nuenen 6 - Nieuw Woensel 3  . 12.00
Nuenen 10 - DVS 7  . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 11 - SBC 9  . . . . . . . . . . . . 10.00
Nederwetten 3 - Nuenen 12  . . 10.00
Nederwetten 5 - Nuenen 13  . . 10.00

EMK
Vrijdag 1 december 
EMK 1 (zaal) - DOSL 1  . . . . . . . . . 20.10
Zaterdag 2 december 
Brabantia VE2 - EMK VE1  . . . . . . 16.30
ODC G2G - EMK G1G  . . . . . . . . . 10.00
Zondag 3 december 
Mariahout 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Boxtel 2  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Geldrop 4 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . 10.30
Geldrop 5 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . 10.30
RKGSV 4 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 6 - Woenselse Boys 10  . . . 11.00
EMK VR1 - Beerse Boys VR3  . . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 2 december
Braakh. Vet - Nederwetten Vet . 16.00
Zondag 3 december
Nederwetten 1 - RKPVV 1  . . . . . 14.30
Nederwetten 2 - Wilh. Boys 10  12.30
Nederwetten 3 - Nuenen 12  . . 10.00
Nederwetten 5 - Nuenen 13  . . 10.00
RPC Vr.1 - Nederwetten Vr.2  . . . 12.00
Unitas’59 Vr.2 - Nederw. Vr.2  . . . 12.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 2 december
Woens. Boys Vet - RKGSV Vet  . . 16.30
Zondag 3 december 
Elsendorp 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Woenselse Boys 2  . . 11.00
RKVVO 9 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 4 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
SV Valkensw. VR 2 - RKGSV vr 1  10.00
 
 NKV KORFBAL
Zondag 3 december
NKV 3 - Conventus 2  . . . . . . . . . . 18.45
NKV 2- Tilburg 5 . . . . . . . . . . . . . . . 16.05
NKV 1 - Ready ’60 1 . . . . . . . . . . . . 17.25

EMK - Acht   3-0
Door Cor Groenen

In de eerste 10 minuten van de wedstrijd waren er kansjes voor de EMK bui-
tenspelers Boerema en van den Bogaard, maar deze werden door de Acht 
doelman onschadelijk gemaakt. 

Actie van Rick van den Bogaard, Man of the Match

Na goed doorgaan van Johan Janssen in 
de 21e minuut belandde de bal via de 
Acht doelman voor de voeten van Rick 
van den Bogaard die deze kans niet on-
benut liet en EMK op een 1-0 schoot. 
Voor rust kreeg Johan Janssen nog een 
kans na een voorzet van Ruud Boerema 
(die weer prima in de wedstrijd zat) 
maar hij wist deze bal niet binnen te 
schieten. Na rust begon Tom Diender 
weer in het hart van de verdediging 
naast zijn “bijvuller” Hein van den 
Bosch en direct was er meer rust in de 
EMK verdediging. Christian Mes-
serschmidt begon weer te schoffelen op 
het middenveld en Acht kwam niet 
echt meer aan aanvallen toe. In de 46e 
minuut kopte Johan Janssen de bal 
naast. Enkele minuten later werd een 
schot van Dennis Degens na een voor-
zet van Janssen door een Acht verdedi-
ger gekeerd. EMK kwam op een 2-0 

voorsprong via een prachtig doelpunt 
van Rick van den Bogaard, die vanaf ze-
ker 40 meter de bal over de Acht doel-
man schoot. Zeker geen zondag goal, 
want afgelopen zondag tegen Bavos 
deed hij hetzelfde maar toen ging de bal 
net naast het doel. Rick Frederiks kreeg 
enkele minuten later een kans om de 
score uit te breiden maar zijn schot 
ging net naast het doel. De slottoon in 
deze wedstrijd was de 3-0 door Johan 
Janssen die na een mooie panna bij een 
Acht speler van Rick Slaats die de bal bij 
de 2e paal voor het intikken had. Door 
prima verdedigend werk werd er niets 
meer weggegeven in deze wedstrijd. 
Een mooie overwinning voor EMK te-
gen een tegenstander die aan het begin 
van deze competitie bij de top 3 werd 
ingeschaald. EMK speler Rick van den 
Bogaard werd door de supporters geko-
zen als ‘Man of the Match’. 

Dirk Bothof scoorde drie keer

Ondanks twee fikse blessures toch winst voor Nederwetten

SPV Vlierden -   
Nederwetten  2-4
Door Louis Staals

Amper 10 seconden na het beginsignaal kwam Tom Raaijmakers ongelukkig 
terecht en moest met, na later bleek met een zwaar gekneusde enkel en op-
gerekte enkelbanden het veld verlaten. Zijn vervanger was Pieter Donkers. 

In de 10e minuut kwam Nederwetten 
na een goed genomen vrije trap van 
Toon van Rooij op een 0-1 voorsprong. 
In de scrimmage die voor het doel ont-
stond kon via Willem van Rooij, Giel 
van Korven het laatste tikje geven. Een 
ongekende weelde sinds lange tijd 
voor het eerste team van Nederwetten. 
Maar binnen een minuut ebde de 
vreugde al weer weg. Een voorzet van 
SPV werd direct op de pantoffel geno-
men door Huub van Rooy en doelman 
van den Boogaard hoorde alleen het 
suizen van het loeiharde schot. 1-1 
Eenzelfde situatie deed zich voor in 
het voordeel van Nederwetten toen 
een voorzet van Nederwetten ook 
snoeihard werd binnen geschoten 
door Jesper Franc 1-2. Nederwetten 
werkte hard, probeerde zoveel moge-

lijk SPV van het doel te houden maar 
bij een doorbraak van SPV in de 27e 
minuut haalde Willem van Rooij zijn 
tegenstander binnen de 16 meter on-
deruit. Hierbij blesseerde Willem zich-
zelf vrij ernstig en moest hij ook net als 
Tom Raaijmakers afgevoerd worden 
naar het Elkerlyck ziekenhuis in Hel-
mond waar 7 hechtingen zijn zwaar 
gehavende knie weer een beetje toon-
baar maakte. De toegekende penalty 
werd feilloos binnen geschoten en met 
2-2 konden de mannen van Nederwet-
ten gaan rusten.
In de 2e helft werd SPV wel wat sterker 
maar keeper van den Boogaard be-
hoefde slechts enkele keren handelend 
op te treden. Het spel werd wat ruwer 
maar de scheidsrechter kon de gele 
kaarten op zak houden. Ook Neder-
wetten kreeg nog enige goede kansen. 
Giel van Korven raakte nog de onder-
kant van de lat maar het duurde tot de 
72e minuut voordat het harde werken 
van de achterhoede, en Pieter Donkers 
die bleef sleuren in het bijzonder, be-
loond werd. Een diepe bal van Giel van 
Korven werd door Toon van Rooij 
mooi aangenomen en hij omspeelde 
de SPV keeper en legde tot grote 
vreugde van de trouwe Nederwetten 
supporters de bal in het net. 2-3. Mede 
door de wilskracht en het vele werk 
van het hele team was dit dik verdiend. 
En het werd nog mooier toen opnieuw 
Toon van Rooij de buitenspelval om-
zeilde en weer alleen op de SPV doel-
man af kon stevenen  en de 2-4 uitslag 
op het scorebord zette. Een verdiende 
overwinning behaald door teamgeest 
en een geweldige inzet en met deze 
manier van voetballen zullen we vol-
gende week proberen om het koploper 
RKPVV lastig te maken.

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de maand 
december de ingang van het tennispa-
viljoen op sportpark de Lissevoort.
Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor is 
niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie.
Voor nadere informatie: www.wsvnue-
nen.nl. Ook kunt u mailen naar het secre-
tariaat, secretariaat-wsv@outlook.com

den voor het einde van de wedstrijd. 
Dit zwaar bevochten gelijkspel voelde 
goed voor iedereen uit Nuenen. Over 
twee weken is Nayade de volgende te-
genstander in de strijd om het beste 
team in deze regio.

Waterpolo

Jeugdveldrit Lieshout 
Zondag 3 december organiseert de sup-
portersclub ‘De Lieshoutse Wielren-
ners’ een veldrit voor de jeugd in ‘’t Hof ’ 
te Lieshout. Het is voor de 38e keer dat 
deze jeugdveldrit verreden wordt.
Om twaalf uur is de start voor de jong-
ste categorie en er volgen dan nog zes 
wedstrijden. De wielrennertjes komen 
uit heel Nederland en zijn in de leeftijd 
van 8 tot en met 14 jaar.
Het parcours is in de directe omgeving 
van het gehucht ‘’t Hof ’  te Lieshout. 
Voor de oudste categorieën is de Du-
velsberg scherprechter.
Kom een kijkje nemen, een wandeling 
door de bossen en prachtige wedstrij-
den van jeugdige wielrennertjes. Be-
slist de moeite waard. 
 

Z&PV Nuenen Heren 1    
op de weg terug
Zaterdagavond speelde het eerste herenteam van waterpolovereniging 
Nuenen tegen Njord in Veldhoven. Vorig jaar verloor Nuenen, de latere num-
mer twee van dat seizoen, twee keer van Njord dat toen verdienstelijke der-
de werd.

Dit jaar doen beide teams het minder 
goed en ze staan alle twee in het rech-
ter rijtje. Een belangrijke wedstrijd dus. 
Nuenen verloor dit seizoen al vijf keer. 
Vorige week werd met 14-7 goed ge-
wonnen van SBC uit Breda. Het team 
was er erg op gebrand die prestatie te 
continueren en begon met grote ver-
wachtingen aan de wedstrijd. Maar 
ondanks alle trainingen, de tips van de 
coach en de goede warming up van de 
spelers stond Nuenen na de eerste pe-
riode met 4-0 achter. Dat beloofde niet 
veel goeds. De tweede periode begon 
goed, maar ondanks twee goede doel-
punten stond het halverwege zelfs 7-2 

voor Njord. In principe een verloren 
wedstrijd waar weinig eer aan te beha-
len viel.
Maar na de thee speelde Nuenen een 
andere wedstrijd. Verdedigend klopte 
alles weer; geen enkele speler van 
Njord werd meer vrij gelaten, keeper 
Eddy Wielders was niet te passeren en 
Nuenen begon zowaar te scoren. Met 
nog anderhalve minuut op de klok was 
de stand 7-4. Door twee doelpunten 
van uitblinker Dirk Bothof was het 7-6 
toen de coach 30 seconden voor het 
einde een time out aanvroeg. En wie 
anders dan jongeling Nick Rietveld 
scoorde de verdiende 7-7 tien secon-

Z&PV Nuenen Heren 1    Z&PV Nuenen Heren 1    

Zaterdagavond speelde het eerste herenteam van waterpolovereniging 

Diploma B: Brandon vd Munckhof, Devon Calmero, Eline Grob, 
Femke Smetsers, Hala Diarbakerli, Hilmar Vlemmings, Ilse Rensen, 
Jaimy Fredriks, Jim Boetzkes, Joep vd Weijden, Koot v Gils, Lana Dittmer, 
Lex v Hoek, Liam Pellenbrink, Linne Heijligers, Mohamed Diarbakerli, 
Nick vd Munckhof, Roemer Hagreis, Rutger Smeets, Sam Gijsbers, 
Sem v Griethuysen, Sophie Huibers, Sven Sanders, Thijmen vd Vorst, 
Thomas v Liempt, Vera Hesen, Wissam Rouane. 

Diploma C: Bas Versteijnen, Fedde Debets, Isa Renders, Jayson Rosenberg, 
Jesse Kriek, Jules v Maasakkers, Kenji Rosenberg, Levi vd Berg, Lise Kostons, 
Robien Paulssen, Sophie vd Lee, Ties Bouwman, Milou Vos, Veron Megens.

Zaterdag 25 november 2017 zijn deze toppers geslaagd voor hun diploma. 
Namens alle medewerkers van Feel Fit Center Nuenen van harte gefeliciteerd.

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD VAN
FEEL FIT CENTER NUENEN

powered by

(0)40-2832970 | Sportlaan 4-6 | 5671 GR Nuenen | www.feelfi tcenter.nl

Diploma A: Anne v Schaik, Bo Banier, Cas v Stiphout, Ilya Kuijten, Jailey vd Maat, 
Jin Claassen, Kaan Arikan, Kayley Brouwers, Kiki Verhees, Lois v Veghel, 
Quinn Bevers, Rajello Rosenberg, Rik Donkers, Sam Driessen, Evi Swinkels, 
Annemijn Franssen, Janske Braam, Rhode Hendrix.

Nederwetten  2-4



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:

Kerstbomen te koop
Mooie kerstbomen te koop.
Rechtstreeks VERS vanaf het veld   
in het Nuenense Broek
(Einde Helsestraat)
Diverse soorten en maten.
Zelf uitzoeken.
De verkoop is op: 
woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag.
Start verkoop woensdag 6 december.

 vanaf het veld   

woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag.

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

wijk Lieshout
(omg. Balduinstraat ± 350 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

HEEL DECEMBER

2e PIZZA
GRATIS

BIJ AFHALEN
 ALLEEN OP WWW.DOMINOS.NL MET CODE 71900  

OF VIA DE DOMINOÕ S DEALS APP. 
GELDIG OP MEDIUM MENU PIZZAÕ S. 

AANPASSINGEN OF ANDERE BODEMS  
TEGEN MEERPRIJS. 

Rond de Linde 
De enige échte Nuenense krant

www.ronddelinde.nl 

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

*Aanbiedingen zijn geldig van 30 nov. t/m 6 dec. en zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP!
Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIGNoordveld

Drogisterij en Parfumerie

25% directe 
kassakorting 

op alle geuren
& geurensets

Al uw cadeaus 
worden bij ons 

met zorg ingepakt!

25%
korting*
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