
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

ZE
 W

EE
K:

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.

Op 14 december 2017 is het 10 jarig 
jubileum van Comigo! Dat gaan we 

vieren, komt u ook?

Lets Celebrate!!
Geopend vanaf 9.00 uur 

tot zeker 23.00 uur!

We hopen u te zien op deze 
feestelijke dag, 

Hartelijke groet van
Marc en Nancy van de Burgt

en het team van Comigo.

Lunch | Dinner | Drinks | Solex | Braziliaanse BBQ | Ice dipping 

ALLEEN 14/12/2017
 10% KORTING OP UW TOTAAL REKENING!

Opbrengst 
wijnproeverij 
Lions Club Nuenen 
naar 
Stichting Hartekind

 Vier therapeuten 
bij Fysiotherapie 
Kemps

Aanleveren 
week 52 en week 1 

redactioneel 
en advertenties

 
Week 52: 

uitgave donderdag 28 december 
Sluitingstermijn voor redactioneel 

en  advertenties: 
woensdag 27 december 12.00 uur

 
Week 1: 

uitgave donderdag 4 januari 2018
Sluitingstermijn voor redactioneel 

en  advertenties: 
dinsdag 2 januari 12.00 uur

10 jarig 
bestaan 
Comigo
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040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

VERKOOP: 1% COURTAGE 
AANKOOP: € 995,-

WOW! 

14.99
nu vanaf

 

 

Achtjarige Rowen maakt 
sieraden voor Serious Request
Door Caroline van Nes

p het jeugdjournaal zag Rowen Hoebergen kinderen van zijn leef-
tijd, die na een ramp hun ouders kwijt waren en dat raakte hem 
enorm. Rowen is acht jaar en zit in groep vijf van de Wentelwiek in 

Nuenen. Hij besloot in actie te komen, om deze kinderen te helpen en ging 
sieraden maken om geld in te zamelen voor Serious Request.

maken en daarmee sieraden, om te 
verkopen. Ik maak kettingen en oor-
bellen. De kraaltjes maak ik zelf, van 
papier en die lak ik dan af met glimlak. 
Ik heb altijd wel nieuwe ideetjes, dat is 
het leuke. Alle spullen heb ik van mijn 
oma gekregen, daar ben ik heel dank-
baar voor. En mama helpt me gelukkig 
ook vaak.” 

Tijdens de kerstviering op school 
heeft Rowen een kraampje in de aula, 
dan gaat hij zijn sieraden verkopen. 
Rowen heeft het zelf met de directrice 
van de school geregeld. Eigenlijk zou 
hij ook wel naar winkels willen gaan, 
zodat die zijn kettingen gaan verko-
pen, maar dat moet hij nog  regelen. 
“Ik weet nog niet precies hoe ik dat 
moet doen”, zegt Rowen. “Of ik moet 
de burgemeester van Nuenen even 
spreken, dan neem ik een paar kettin-
gen mee en dan vraag ik of ik ze ergens 
anders mag verkopen.” Hij besluit: 
“Mijn doel is om Serious Request te 
helpen, om geld in te zamelen. Ik ga in 
ieder geval door tot Serious Request is 
afgelopen.” 

U kunt Rowen steunen, via zijn pagina 
van Serious Request: www.kominac-
tie. 3fm.nl/actie/sieraden-van-rowen

De grote tafel in de woonkamer ligt he-
lemaal vol met spullen om de sieraden 
te maken: zelfgemaakte kraaltjes, lijm, 
papier en kettingen die al af zijn. Ro-
wen vertelt hoe het allemaal begon: “Ik 
zag een paar weken geleden op het 
jeugdjournaal kinderen die hun ouders 
waren kwijtgeraakt, bijvoorbeeld na 
een grote ramp, dat vond ik heel erg. 
Er werd verteld dat Serious Request 
geld inzamelt om te proberen kinderen 
en hun ouders weer bij elkaar te bren-
gen. Ik besloot om kraaltjes te gaan 

Kippenvel            
bij de repetitie van Elvis 
Door Mariët Jonkhout

Er zijn momenten dat je je realiseert dat je als redacteur van Rond de Linde 
bevoorrecht bent. Dat je je gelukkig mag prijzen omdat je prachtige men-
sen mag ontmoeten, verhalen mag optekenen maar ook in voren al getuige 
mag zijn van geweldige gebeurtenissen. Zoals afgelopen zondagochtend 
bijvoorbeeld. Toen ik een grootse repetitie in Brede School de Rietpluim 
mocht bijwonen.

Ruim twintig muzikanten - een big-
band en een combo - oefenden daar 
samen met een zestal backing vocals 
en Mark Elbers voor de concerten van 
volgende week in de H. Clemenskerk. 
Een van de drie grote repetities voor 
Elvis@thechapel. Het was deze zon-
dag de eerste keer dat het gehele gezel-
schap samen oefende en onder de be-
zielende leiding van de dirigent werd 
meteen het beste uit iedereen naar 
boven gehaald. Op wat kleine volko-
men logische onvolkomenheden na 

klonk het nu al als een klok. Ik mocht 
aan de zijkant staand genieten. En dat 
is wat ik deed. Alleen stilstaan lukte 
me niet, ik moest bewegen. De zang 
van Mark bezorgde me van het eerste 
tot het laatste nummer kippenvel en ik 
bereid me vast voor op het effect van 
zijn stem als de akoestiek in de kerk 
uitgenut gaat worden. Wat een gewel-
dige zanger!

De arrangementen van allerlei ver-
schillende nummers, van Elvis en van 
nummers die Elvis ongetwijfeld had 
willen zingen, zitten prachtig in elkaar. 
En iedere muzikant speelt zijn sterren 
van de hemel. Ik heb nu al een favoriet 
nummer, helaas mag ik het nog niet 
verklappen, maar diegenen die bij een 
van de concerten aanwezig gaan zijn, 
zullen het na afloop alleen maar kun-
nen beamen; hoe fantastisch was dit. 
En dat gewoon in Nuenen, met Nue-
nense mensen. Elvis kan met gemak 
landelijk.

Er zijn volgende week drie uitverkoch-
te concerten. In totaal kunnen slechts 
1500 mensen getuige zijn van dit spek-
takel. Het merendeel van de Nuenena-

 Een cheque van €10.000,- 
door een nieuw bed
In de afgelopen maanden kreeg iedere klant die bij Stijn’s Slaapstudio 
een bed kocht voor iedere €1000,- een voucher. Een voucher waarmee je 
kans maakte op een mooie prijs; een cheque van €10.000,-

Op Vrijdagavond 1 december werd, 
onder genot van en hapje en drankje 
en onder toezicht van een volle win-
kel vol klanten, die hun vouchers in-
leverden in hoop op de cheque, de 
trekking van de cheque verricht door 
Anne Van Uden-Van Dijk, kandidaat 
notaris bij Fokkema Marks Wachters 
en dit deed ze met verve. Een greep 
uit de volle zak met vouchers leverde 
een vrouwelijke winnaar op. Me-
vrouw Bolder uit Son was de geluk-
kige. Een beetje beduusd nam ze 

haar prijs en een grote bos bloemen 
in ontvangst. Ze had op advies van 
haar zoon die al eerder een bed had 
gekocht bij Stijn’s Slaapstudio en die 
hier heel tevreden over was, een 
nieuw bed gekocht en nu won ze zo-
maar zo’n geweldige prijs. Wie had 
dat kunnen denken. “Fantastisch, 
nu kan ik mijn kleinzoon, die van-
daag jarig is, ook een nieuw bed ca-
deau doen en ik kan wat vaker naar 
mijn dochter, die in Spanje woont. 
Ik ben een heel gelukkig mens”.

Opwettenseweg 81  Nuenen  |  040-2840013 |  Ma t/m Za 9.30 - 17.30 uur

Goede kwaliteit en ouderwetse service!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

ren zal het helaas moeten missen. En 
ik heb dus al mogen beleven dat dat 
ongelooflijk jammer is. U mist iets bij-
zonders. Gelukkig wijkt Elvis de week 
erop een keer uit naar Eindhoven; 
naar de Effenaar en wel op woensdag 
21 december. Hier zijn nog enkele 
kaarten voor beschikbaar, dus hebt u 
die zondagochtend in oktober om 8 
uur misgegrepen op de kaarten voor 
de Chapel, koop dan nog een kaartje 
voor de 21ste. Ik doe dat in ieder geval, 
want ondanks het bijwonen van de re-
petitie en het feit dat ik met vrienden 
kaartjes heb kunnen scoren voor een 
van de Chapel concerten, kan ik er bij 
voorbaat geen genoeg van krijgen en 
wil ik nog een keer. Kaartjes zijn nog te 
koop via de website van de Effenaar.
www.effenaar.nl
www.elvisatthechapel.nl

Feestelijke viering 
Afgelopen vrijdag is het 1 jarig bestaan 
van Anytime Fitness Nuenen gevierd 
tijdens een druk bezochte feestelijke 
bijeenkomst in de sportschool aan het 
Vincent van Goghplein 97 in Nuenen 
(de oude bibliotheek). 

Onder het genot van een drankje en 
een hapje onder de muzikale onder-
steuning van dj Anwar werd het een 
gezellig Nuenens samenzijn.  
Bent u op zoek naar een middelgrote 
persoonlijke en gezellige fitnessstudio, 
dan nodigen wij u uit om eens vrijblij-
vend kennis te komen maken. 

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Geef dan gerust de service van AutoCrew 
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Wij wensen u 
fi jne feestdagen! 

Gesloten vanaf 
24 dec. t/m 1 jan. 2018
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering in de raadzaal in 
het Klooster Gewijzigde aanvangstijd 17.00 uur.
Via http://nuenen.raadsinformatie.nl, is de raadsvergadering live 
te volgen en na afl oop terug te kijken, de agenda en bijbehorende 
stukken staan hier ook en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

De gemeenteraad vergadert
• 14 december 2017 Raadsvergadering 
 Onderwerpen
 • Bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Rullen ong. Nuenen"
 • Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Kader grondprijzen en exploitatiebedragen 2018
 • Ontslag leden Begeleidingsgroep Bestuurlijke Toekomst
 • Belastingverordeningen
 • Aanpassing Bouwverordening; Vervanging welstands-
  commissie door dorpsbouwmeester
 • Dementievriendelijke gemeente 
 • Uitwerking oprichten Regionaal Ontwikkelingsfonds 
  Werklocaties
 • Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekeringswet
 • Mobiliteitsvisie
 • Herinrichting Weverstraat, gedeelte Berg – Lavendelstraat
 • Aangepaste grondexploitatie voor het project Luistruik
 • Financiering Vervangende nieuwbouw basisschool 
  de Mijlpaal
 • Decemberwijziging 2017
 • Samenwerkingsagenda 2018 – 2025 Stedelijk Gebied 
  Eindhoven
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag: Openstelling 
  Soeterbeek.
 • Ereburgerschap oud-burgemeester Van Rijckevorsel 
  (Beraadslagingen vinden in beslotenheid plaats en er wordt 
  schriftelijk gestemd)

Wilt u inspreken?
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl

VOORAANKONDIGING
We nodigen u van harte uit 

voor een feestelijke 
nieuwjaarsontmoeting

Op maandag 1 januari 2018, aanvang 16.00 uur
16.30 uur uitreiking vrijwilligersprijs 2017

17.15 uur nieuwjaarstoespraak burgemeester
18.00 uur afsluiting nieuwjaarsontmoeting

Het Klooster Nuenen

BEHOEFTEONDERZOEK SENIOREN
In het najaar is een grootschalig onderzoek onder senioren in onze 
gemeente van start gegaan. Daarvoor is een omvangrijke enquête 
onder een steekproef van 60 plussers verspreid. Inmiddels hebben 
ruim 300 mensen meegedaan aan het onderzoek. 
Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen op basis van het onder-
zoek moeten nog 100 senioren een vragenlijst invullen. Voor alle 
duidelijkheid; de ingevulde formulieren worden anoniem verwerkt en 
zijn niet tot individuele personen herleidbaar. In de komende weken 
zullen vrijwilligers bij een steekproef van personen van 60 jaar en 
ouder, die nog niet eerder zijn benaderd, een vragenlijst langsbrengen. 
De gemeente Nuenen doet een dringend beroep op deze mensen om 
de vragenlijst in te vullen en aan de gemeente te retourneren. 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 26-11-2017 EN 02-12-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Steenbroeken 1 Uitbreiden woning 
Vincent v.Goghstraat 
139, 141, 143 Plaatsen banners 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Laar 82 Uitbreiden woning 

Mededeling aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
Locatie Omschrijving 
Klamperlaan 29 Isoleren buitenmuren en vervangen dak 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 67 Plaatsen dakkapellen zijgevel woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Nieuwjaarsparty Collse Hoeve 1 januari 
Collse Hoefdijk 24 Nieuwjaarsfeest OCN Collse Hoeve 8 januari 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Collecte Drumfanfare Jong Leven Gerwen 
Nederwetten Horeca Dorpsquiz Wettegij’t 14 april 
Hool 9 Plaatsen tent bruiloft 1 september 2018 
Busstation Nuenen Flyeractie Hermesgroep 4/5 december 
Gerwen Veulenkeuring Gerwen 1 december 

Digitale bekendmakingen
Datum Locatie Omschrijving 
01-12-2017 Nuenen c.a. Ontwerpbestemmingsplan “Gerwen Zuidoost” 
27-11-2017 Nuenen c.a. Aanwijzing toezichthouder Wabo en APV 

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.nl

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

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

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

AFVALWEETJE

Plastic hoesjes om de reclamefolders horen NIET 
in de papiercontainer.

Vervolg op pagina 5

ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Gemeente Nuenen 

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.

VERGADERING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 12 december komt de wijkraad Eeneind in openbare ver-
gadering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De ver-
gadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte 
welkom. Meer informatie via www.eeneind.net/wijkraad.html

Houd Geldropsedijk    
en Eeneind leefbaar!
 In de gemeenteraad van 14 december 2017 komt het raadsvoorstel Mobili-
teitsvisie Nuenen aan de orde. Eenvoudig gezegd betekent dit een kijk op 
de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer door Nuenen.

W70 wethouder Jansen van verkeer 
c.q. het college van B. en W. met een 
beter en aangepast voorstel terug in de 
raad te komen.
Van deze toezegging is tot heden - an-
derhalf jaar later - niets terechtgeko-
men. Wat heeft W70 wethouder Jan-
sen in deze tussentijd gedaan? Sterker 
nog het verkeer inclusief sluipverkeer 
op de Geldropsedijk is inmiddels ver-
viervoudigd, het sluipverkeer van en 
naar Eindhoven via de Collseweg en 
door de kom van het Eeneind idem di-
to. Daar komt nog bij dat in de begro-
ting 2018 van de gemeente Nuenen 
nog steeds de post openstelling bus-
baan bij het Eeneind is opgenomen. 
Met welk doel? Ontlasting van de 
Geldropsedijk via een ontsluiting op 
de Europalaan is niet gerealiseerd door 
de aanleg van de Verbindingsboog
Meierijlaan te schrappen. Gebleven is 
de openstelling busbaan. Daarmee zit 
de Geldropsedijk en het Eeneind met 
de gebakken peren en dreigen zij het 
afvalputje van Nuenen te worden.

Het voorstel is een vervolg op het in de 
gemeenteraad van 7 juli 2016 besproken 
voorstel Verbindingsboog Meierijlaan 
inclusief openstelling busbaan op de op- 
en afrit bij Eeneind via de Geldropsedijk 
naar de Helmondweg (A270).

In het vooroverleg met diverse belan-
genverenigingen zoals de belangenver-
eniging Nuenen Groen, voetbalvereni-
ging EMK en de wijkraad Eeneind 
werd toen de grote zorg uitgesproken 
dat openstelling tot een negatieve im-
pact zou leiden op het woon- en leef-
klimaat voor omwonenden van de 
Geldropsedijk (Nuenen-Zuid) en van 
het Eeneind alsmede tot concentratie 
van fijnstof, geluidsoverlast (herrie), 
verkeersveiligheid als gevolg van het 
autoverkeer en vrachtverkeer met na-
me op de Geldropsedijk en de op- en 
afrit Helmondweg bij het Eeneind.
Deze bezwaren vormden aanleiding 
voor de gemeenteraad om het raads-
voorstel van 7 juli 2016 niet verder te 
behandelen met de toezegging van 

 
Geldropsedijk en Eeneind zijn niet ge-
baat bij nog meer verkeer en overlast, 
naast een spoorweg, een Helmond-
weg, Collse Hoefdijk en Collseweg. 
Genoeg is genoeg. Bovendien ontstaat 
bij openstelling op en voor het viaduct 
Geldropsedijk over de Helmondweg 
grote filevorming dat tot nog meer ge-
luidsoverlast, luchtvervuiling en fijn-
stof zal leiden.
Oplossing: Geen openstelling busbaan 
voor autoverkeer en regionaal verkeer 
om Nuenen heen in plaats door de kern 
Eeneind en over de Geldropsedijk.
 

Jacques Leemans
Voorzitter van de politieke groepering 

Nuenens Belang

Kerstkienen 
Op maandag 18 december is er weer 
kerstkienen voor prachtige kerstpak-
ketten in Cafè ‘Van Lieshout’, Dorps-
traat 58 in Lieshout. Aanvang 20.00 
uur. Zaal open om 18.30 uur. Kom op 
tijd want vol = vol .

Sinterklaas in ‘De Vlinder’
Afgelopen donderdag was er een Sinterklaasviering in vrouwencentrum ‘De 
Vlinder’. In plaats van de gebruikelijke Nederlandse les werd er op een sfeer-
volle manier Sinterklaas gevierd, met cadeautjes. Er waren dames uit Irak, 
Iran, Somalië, Syrië, Polen, Afghanistan en verder vijf docenten.

natuurlijk pepernoten en chocolade 
letters. En over feesten gesproken: in 
veel andere landen is het feest op 1 ja-
nuari. Veel vrouwen zijn namelijk op 1 
januari jarig omdat ze niet altijd weten 
wanneer ze zijn geboren, dat is  niet ge-
registreerd. Soms, zoals een vrouw uit 
Irak vertelt, weten ze wel, wanneer ze 
zijn geboren, maar vieren ze het toch 
op 1 januari. Dan is er dus twee keer 
per jaar feest en krijgen ze twee keer 
cadeaus!

Doel is mede om de dames op de hoog-
te te brengen van feesten in Neder-
land, ook in het belang van hun kinde-
ren. Er werden spelletjes gespeeld en 
liedjes gezongen, zoals fluiten met drie 
pepernoten in je mond of met een 
blinddoek op een zwarte Piet tekenen. 
Een paar vrouwen hadden iets te eten 
meegenomen, zoals iemand uit Afgha-
nistan, die speciaal voor de gelegen-
heid naanbrood had gebakken, brood 
met een zoet smaakje. Verder waren er 

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Afgelopen donderdag was er een Sinterklaasviering in vrouwencentrum ‘De 



GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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

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

(H)EERLIJK VLEES
met passie voor u klaar gemaakt.

Wij adviseren u graag!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Kip Schnitzels
"Van puur kipfi let"  ................................5,00 
100 gr. Gebr. V. fricandeau 
+ pakje mini saks, samen ........4,25 
Runder Souffl é
100 gram  ................................................2,15 
Runder Stoofl apjes
4 stuks  ....................................................7,45 
Varkenshaas 
in Roomsaus
"Nieuw recept, uit eigen keuken"
300 gram  ................................................4,50 
Zaanse   iedere 2e 
Mosterd soep ....halve prijs
Broodje Runder
Carpaccio ...............per stuk 3,50

weekaanbiedingen 
donderdag 7 t/m woensdag 13 december

Zuurkool panklaar
 1/2 kilo 0,69
Hutspot panklaar        
pan klaar   1/2 kilo 0,89

Bleek-kaas salade     
 250 gram 1,89

Doyenne du comice       
 hele kilo 1,69

Boerenkool panklaar      
 per zak 1,49

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

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Kies voor kwaliteit!
Acties week 49 : geldig maandag 4 t/m zaterdag 9 december_____________________________________________________

Brood van de week:
Tijgerbruin
2x halve € 1,95     € 189_____________________________________________________

Salted caramelvlaai
Zachte bodem, banketbakkersroom, 
caramel zeezoutbavarois afgewerkt 
met stukken caramelkoek
Half € 7,95    € 1495_____________________________________________________

Koffi ebroodjes
    NU 3 VOOR € 400_____________________________________________________

Nieuw! 
Koolhydraatarme broodjes
Zachte meergranenbroodjes 
met 50% minder koolhydraten
  
 SLECHTS 3 VOOR € 100_____________________________________________________

Mini-stolletjes
Gevuld met zuivere amandelspijs 
en hazelnoten     4+1 GRATIS

KOOPJE

SOEP
VD WEEK

BROODJE

VD WEEK

DAMESMODE 
VERKOOP 55+

Op dinsdag 19 december organiseert 
Modehuis Rovers in de 

Gasterij Jo van Dijkhof een damesmode 
verkoop met diverse kortingen.

Tijd: 11.00 tot 13.00 uur.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!
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Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333 | E info@neworiental.nl | W neworiental.nl

Maandag t/m Donderdag van 16.00 - 22.00 uur. Dinsdag gesloten.
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12.00 - 22.00 uur.

De keuken is geopend tot 21.30 uur.

OPENINGSTIJDEN: 6 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU DECEMBER
VOOR 2 PERSONEN € 19.75 * 

1) KROEPOEK 
2) MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN (4 STUKS)
3) SATÉ AJAM (2 STUKS)
4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) RITJA LONG LEE YU PIEN

PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” UIT 
DE WADJANG, IN EEN LICHT PIKANTE BRUINE INDISCHE SOJASAUS 
EN DIVERSE GROENTEN.

6) FOE YONG HAI
EI-OMELET GEVULD MET GROENTEN, VARKENSVLEES 
EN STUKJES HAM IN EEN ZOETE POMMEDORI TOMATENSAUS.

7) KING TOE KAI 
PLAKJES GEFRITUURDE MAISKIPFILET IN EEN SAUS 
VAN SINAASAPPEL, PRUIMEN EN ANANAS 
MET ERIN VERWERKT  VLEUGJE GEMBER EN GRAND MARNIER

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

FEESTDAGEN OPENINGSTIJDEN;
24, 25 & 26 DECEMBER: NORMALE OPENINGSTIJDEN
28, 29 & 30 DECEMBER: NORMALE OPENINGSTIJDEN

31 DECEMBER OPEN VAN 12.00 TOT UITERLIJK 19.30 UUR
WOENSDAG 27 DECEMBER GESLOTEN!!

RESERVEER TIJDIG UW KERSTDINER 
OF AFHAALMENU’S MET KERST
24 DECEMBER LIVE MUZIEK VAN MARK PEETERS

25 & 26 DECEMBER LIVE MUZIEK VAN MARK ELBERS

Hondenuitlaatservice voor Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Lieshout.

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

Gespecialiseerd in 
reumatische, diabetische en overige risicovoeten

 T 06-49837605  |  Sleedoornlaan 1  |  5672 BL Nuenen

(Medische) Pedicure
 Anouk van Dijkhuizen

KANT EN 

KLAAR



Op 14 december 2017 is het 10 jarig 
jubileum van Comigo! Dat gaan we 

vieren, komt u ook?

Lets Celebrate!!
Geopend vanaf 9.00 uur 

tot zeker 23.00 uur!

We hopen u te zien op deze 
feestelijke dag, 

Hartelijke groet van
Marc en Nancy van de Burgt en het team van 

Comigo.

Lunch | Dinner | Drinks | Solex | Braziliaanse BBQ | Ice dipping 

ALLEEN 14/12/2017
 10% KORTING OP UW TOTAAL REKENING!

Kom naar onze gezellige 
animal winterfair! 
zaterdag 9 december van 9.00-18.00 uurzaterdag 9 december van 9.00-18.00 uur

Diverse kraampjes 

met leuke aanbiedingen

Dogwash programma 

van € 8.- voor € 4.-

Gratis Smølke proeverij 

voor honden

Gratis geurverdrijver

t.w.v. 5.99 bij 2 zakken 

kattenbakvulling 

Duivendijk 1, 5672 AD Nuenen 

s

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraakGraag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

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

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

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

ElectrischeElectrische

electrische componentenelectrische componenten

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

€ 45,-
€ 65,-

DECEMBER GOLD RUSH

SPEEL EN WIN
KILO’S GOUD

1 T/M 30 DECEMBER

HCGoldRush_ADV_130x96_1.indd   1 20/11/17   16:35

Pizza's & 
Pasta's
De hele maand geldig

€6,-*

PIZZERIA - GRILLROOM - RESTAURANT

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

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

 U KUNT ALLE GERECHTEN 
EERST ZIEN IN HET RESTAURANT.

 
NIET GELDIG BIJ 

BEZORGING EN OP FEESTDAGEN!

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

wijk in Nuenen Oost
(± 235 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
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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:

Depressie in december 
De decembermaand roept wisselende gevoelens en gedachten op bij men-
sen. Velen vinden Sinterklaas en Kerstmis reuzegezellig en momenten van 
� jn samenzijn met geliefden, familie en vrienden. Echter, voor anderen is 
het niet zo’n plezierige tijd. December kan een naar gevoel oproepen bij 
mensen die juist minder � jne herinneringen aan de sinterklaas- en kerst-
feesten van vroeger hebben. Of het levert dubbele gevoelens op. 

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

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

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

Zoals bij Anneke de Groot (gefingeer-
de naam), een lerares van begin vijf-
tig. In 2009 behandelde ik haar voor 
het eerst. Ze vertelde toen dat ze zich 
al jaren somber begon te voelen ‘als 
de blaadjes van de bomen vallen.’ Ze 
sliep slecht, tobde veel en had geen 
plezier meer in haar werk en gezin.
Ze gebruikte anti-depressiva, maar 
had last van bijwerkingen. Lichtthera-
pie hielp niet: het was geen gebrek 
aan zonlicht, dat haar gedeprimeerd 
maakte. We namen haar levensloop 
door. Haar vader bleek vijf jaar daar-
voor overleden te zijn. Anneke had dit 
niet verwerkt. Ze had daar vooral in 
het najaar last van. Zelf was ze eind ok-
tober jarig en haar vader begin no-
vember. Thuis hadden ze het altijd 
heel fijn gehad met deze verjaardags-
feesten, Sinterklaas, Kerstmis en Oud-
jaar. Iedere herfst kwam het gemis van 
haar vader dubbel zo hard terug. De 
pijn van het verlies werd niet minder, 
maar leek eerder meer te worden.
Gelukkig kon ik Anneke met acupunc-
tuur vrij snel helpen. Dat is niet zo 
vreemd. Uit moderne wetenschappe-
lijke studies blijkt dat acupunctuur de 
aanmaak van serotonine stimuleert, 
evenals die van adrenaline. Door de 
natuurlijke toename van beide stof-

fen kan de stemming van mensen ver-
beteren en krijgen ze hun oude ener-
gie weer terug. 

Overigens heeft de Traditionele Chi-
nese Geneeskunde (TCG) een andere 
verklaring voor de positieve effecten 
van acupunctuur. Als we klachten krij-
gen, is er ergens een blokkade in onze 
energiecirculatie. Acupunctuur kan 
onze energiebalans herstellen, waar-
door klachten vaak verminderen of 
verdwijnen. 

Anneke sliep na de eerste behandelin-
gen al direct veel beter. Ook begon ze 
zich prettiger te voelen. Ze ondernam 
weer dingen en kreeg weer plezier in 
het leven. Na acht behandelingen was 
ze hersteld. Ze komt ieder najaar terug 
voor enkele ‘onderhoudsbehandelin-
gen.’ Het blijft goed met haar gaan.

Kandidatenlijst  
van D66
Afgelopen weken hebben de leden 
van D66 Nuenen c.a. kunnen stem-
men voor de kandidatenlijst van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2018. Eerder is Bertje van Stiphout 
al verkozen tot lijsttrekker. Nu zijn 
ook de overige plaatsen bekend 
geworden. 

Stemming kandidatenlijst 
De leden hebben de afgelopen maand 
op basis van e-voting kunnen stem-
men. Anneke Coolen-Pero heeft de 
meeste stemmen behaald, waarmee zij 
op plaats 2 komt te staan. Anneke is 
planoloog bij de gemeente Eindhoven. 
Op plaats 3 staat Paul Smilde. Paul is 
senior vicepresident bij Philips. Op 
plaats 4 staat Willemijn van Werkum. 
Zij is op dit moment raadslid van D66 
Nuenen c.a. Alle drie zijn zij kandi-
daat-raadslid. 
De algemene verkiezingscommissie 
heeft de uitslag uit de digitale raadple-
ging opgehaald en een procesverbaal 
opgemaakt. Naar aanleiding van deze 
uitslag is dit de kandidatenlijst voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen:
1. Bertje van Stiphout (lijsttrekker) 
2. Anneke Coolen-Pero 
3. Paul Smilde
4. Willemijn van Werkum 
5. Anne Peters
6. Arend Tomas 
7. John Parmentier 
8. Jan Hoeve 
9. Willemijn Nieuwenhuis 
 Als lijstduwers zijn aangewezen: 
10. Truus Houtepen 
11. Kees Houtepen 
12. Henk Pero

Kandidatenlijst VVD Nuenen:  
mooie mix van ervaring en talent
VVD Nuenen lijsttrekker Gaby Scholder presenteert met vertrouwen in de 
toekomst de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. 

Op de foto vlnr: Hans Spijkerman, Lars van Roosmalen, Gaby Scholder en Judith Tesser.

Hans Spijkerman, tweede op de lijst, 
vormt samen met Gaby de huidige 
fractie. Nieuwkomer op de lijst, op de 
derde plaats, is Judith Tesser. Zij is net 
als bij de Gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014 campagneleider voor de VVD 
Nuenen en zet nu met veel enthousias-
me de volgende stap naar de politiek. 
Lars van Roosmalen staat op de vierde 
plaats. Met zijn leeftijd van 28 jaar ver-
tegenwoordigt Lars de jongere achter-
ban van de Nuenense VVD. Lars is 
sinds 4 jaar actief als burgercommis-
sielid voor de commissie Samenleving. 
“Met Hans Bonnier op plaats vijf en 
met alle andere kandidaten op de lijst 
vormen we een heel sterk team” zegt 
Gaby. Voormalig raadslid Peter Uipkes 
uit Gerwen, nu burgercommissielid fi-
nanciën, is inmiddels een vertrouwd 
gezicht in de Nuenense politiek. Hij 
staat als lijstduwer op de lijst.

De kandidatenlijst is met zorg voorbe-
reid door een speciaal benoemde com-
missie en is voorafgaand aan de ALV 
voorgelegd aan het bestuur. De aanwe-
zige leden gingen unaniem akkoord 
met de voorgestelde lijst. 

Het beleid van de VVD Nuenen zal er 
op gericht zijn de kroonjuwelen van 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en het 
Eeneind veilig te stellen voor de toe-
komst. De VVD Nuenen komt op voor 
het behoud van het van Gogh erfgoed, 
het verenigingsleven en de accommo-
daties die daarvoor nodig zijn, zorg en 
jeugdzaken, basisonderwijs en niet in 
het minst voor de ondernemers en het 
bedrijfsleven. 
Dit alles natuurlijk binnen een veilige 
samenleving.
VVD’ers zijn doeners en dat zullen we 
de komende jaren laten zien! 

Buitengebied Son en Breugel, Nuenen,      
Laarbeek en Gemert-Bakel krijgt glasvezel

Succes campagne vooral te danken aan 
enthousiaste inzet ambassadeurs
 
De komst van glasvezel in het buitengebied van Son en Breugel, Nuenen, 
Laarbeek en Gemert-Bakel is een feit. Op 1 december heeft 64 procent van 
de bewoners zich aangemeld bij Mabib en één van de aangesloten diensten-
aanbieders Caiway, Solcon, Cbizz en Weserve. Daarmee is ruim voldaan aan 
de belangrijkste voorwaarde van Mabib, namelijk deelname van minstens 
de helft van alle adressen in het buitengebied. In januari 2018 starten de 
graafwerkzaamheden om het glasvezelnetwerk te bouwen. 

ken van supersnelle internetdiensten.” 
Ook de goede samenwerking met de 
vier gemeenten droeg bij aan dit grote 
succes. 

Planning
De verwachting is dat in het laatste 
kwartaal van 2018 alle aangemelde 
adressen zijn aangesloten op het Mabib-
glasvezelnetwerk. Op de website mabib.
nl staat een globale bouwplanning.

Over Mabib
De Maatschappij voor Breedband in 
Brabant (Mabib) heeft als doel om alle 
adressen in het buitengebied van Bra-
bant zonder coaxaansluiting een aan-
bod te doen voor toegang tot snel inter-
net. Momenteel vinden er vraagbunde-
lingen plaats in Altena en Cranendonck.

Vanaf 1 september jl. kon men zich in-
schrijven bij één van de vier aangeslo-
ten dienstenaanbieders. Onder aan-
voering van een grote groep lokale am-
bassadeurs werd de grens van 50% in 
de laatste week van de vraagbundeling 
uiteindelijk ruimschoots gepasseerd. 
Daarmee werd de komst van snel inter-
net in het buitengebied veiliggesteld.

Actieve en enthousiaste ambassadeurs
“Een groot deel van het succes van deze 
campagne is mede te danken aan de 
ongelooflijke inzet van een grote groep 
ambassadeurs. Zonder hun hulp was 
dit niet gelukt,” aldus Mabib-initiatief-
nemer Pieter van Grunsven. “In januari 
2018 start de aanleg van het glasvezel-
netwerk en de eerste adressen kunnen 
al rond de zomer van 2018 gebruikma-

Integrale controle bedrijven Nuenen  
Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers 
veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we zo houden en waar mogelijk 
verder verbeteren. Op dinsdag 28 november vond een gezamenlijke contro-
ledag met verschillende instanties plaats op Bedrijventerrein Eeneind in 
Nuenen. 

het bestemmingsplan en of de milieu-
wetgeving wordt nageleefd. Daarnaast 
werd gecontroleerd op rechtmatigheid 
van bijvoorbeeld uitkeringen en/of be-
lastingtoeslagen. De bedrijfspanden 
werden ook onderzocht op onwettige 
activiteiten zoals illegale arbeid, hen-
nepteelt, drugsverkoop en verkoop 
van gestolen auto-onderdelen. 

Samenwerking tussen instanties 
De gemeente heeft de controles uitge-
voerd samen met de Politie, het Open-
baar Ministerie, Belastingdienst en 
UWV met ondersteuning van het Ken-
niscentrum Handhaving en Naleving 
van de VNG. Met deze gezamenlijke 
aanpak willen we zicht krijgen op de 
activiteiten op het bedrijventerrein en 
mogelijke illegale activiteiten. 

Resultaten 
De controledag is uitstekend verlopen. 
De betreffende ondernemers hebben 
alle medewerking verleend aan de con-
trole. De onderlinge samenwerking en 
communicatie tussen de partners was 
goed. Over het algemeen viel op dat er 
veel autobedrijven op het bedrijventer-
rein gevestigd zijn, veel daarvan zonder 
werkplaats. Dit kan aanleiding zijn voor 
nog meer controles. Een aantal speci-
fieke resultaten van de controle zijn:
• Gemeente constateerde mogelijk 

strijdig gebruik met het bestem-
mingsplan en enkele lichte milieu-
overtredingen; 

• Politie heeft meerdere voertuigen 
in beslag genomen. Eén daarvan 
stond als gestolen gesignaleerd. De 
anderen worden nader onder-
zocht;

• UWV heeft uitkeringsgerechtigde 
ter plaatse gesproken. Naar een 
aantal wordt onderzoek gedaan 
naar uitkeringsfraude;

• Belastingdienst constateerde dat in 
een groot aantal gevallen de admi-
nistratie niet op orde was. In som-
mige gevallen wordt beoordeeld of 
nader onderzoek nodig is. 

• Deurwaarderij van de Belasting-
dienst heeft bij de verkeerscontrole 
zes voertuigen in beslag genomen 
en twee voertuigen afgevoerd. 
Daarnaast was de fiscale opbrengst 
€ 19.720,-.

Controle 
Er zijn signalen dat er illegale activitei-
ten plaatsvinden op het bedrijventer-
rein en daarom controleerden ver-
schillende instanties gezamenlijk 
meerdere bedrijven. De controle richt-
te zich op de bedrijfsactiviteiten, de 
bedrijfsvoering en de inkomenssitua-
tie. Zo is gekeken of de bedrijfsactivi-
teiten in overeenstemming zijn met 

Nieuwe samenwerkings- 
overeenkomst voor Nuenen West
Door Gerrit van Ginkel

De overeenkomst voor Nuenen West is met 10 jaar verlengd tot en met 2035. 
Tot dat jaar zullen 80 woningen per jaar gebouwd worden waarvan 24% in 
de sociale huur- of koopsector. Om de � nanciële tekorten te beperken en 
het plan beter aan te laten sluiten bij de wensen van de toekomstige bewo-
ners zijn deze plannen uitgewerkt in een nieuwe samenwerkingsovereen-
komst met de B.V. Nuenen West.

Het totaal te bouwen woningen is on-
gewijzigd en bedraagt 1475 woningen. 
104 Woningen zijn reeds opgeleverd. 
80% van de nieuwe bewoners komt 
binnen een straal van 15 km van Nue-
nen. Volgens wethouder Jansen weten 
veel inwoners van Brandevoort de weg 
naar Nuenen terug te vinden. 
Het nieuwe bouwveld ligt tussen de Pa-
nakkers en de Opwettenseweg aan de 
Laan door de Panakkers. Men wil een 
Brabants dorp terugbouwen onder de 
noemer Dorps Geluk. Wethouder Jan-
sen vond Nuenens Geluk ook heel toe-
passelijk voor de te bouwen woonwijk 
waar de gemoedelijkheid, ontmoeting 

Schrijfmarathon Nuenen

Ik doe mee
Op één dag wereldwijd brieven schrij-
ven tegen onrecht: dat is Amnesty's 
Schrijfmarathon. We schrijven korte 
brieven voor mensen die zijn gemar-
teld om wat ze geloven, die worden ge-
discrimineerd om wie ze zijn of wer-
den vastgezet omdat ze voor hun me-
ning uitkwamen.
Hoe meer mensen op 10 december aan 
de Schrijfmarathon meedoen, hoe gro-
ter onze vuist tegen onrecht. Machtheb-
bers die de mensenrechten schenden 
weten dankzij onze brieven dat de we-
reld over hun schouder meekijkt. Dat 
werkt. Want niemand wil te boek staan 
als onderdrukker, folteraar of tiran.
De schrijfmarathon zal worden opge-
luisterd met muziek. Van Gogh kerkje 
10 december van 14.00-17.00  uur.

Ook Nuenen verdient snel, betrouwbaar 
en toekomstbestendig internet 

Bezoek een van onze voorlichtingsavonden en ontdek 
alles over de aanleg van glasvezel in uw buurt

25 09 2017 |  DE DOMPELAAR, Sint Janstraat 49, 
Elsendorp / De Rips

26 09 2017 |  ONTMOETINGSCENTRUM BEEK EN DONK, 
Otterweg 27, Beek en Donk

27 09 2017 |  BUURTHUIS MARIAHOUT, Bernadettestraat 43, 
Mariahout

28 09 2017 | DORPSHUIS LIESHOUT, Grotenhof 2, Lieshout
02 10 2017 | DE DREEF, De Duivenakker 76, Aarle Rixtel
03 10 2017 |  DE SPRANK, Oude Molenweg 12, 

de Mortel / Gemert-Zuid
04 10 2017 | DE BONGERD, Asteroïdenlaan 2, Breugel
05 10 2017 |  GEMEENSCHAPSHUIS DE BRON, Onze Lieve 

Vrouwestraat 60, Handel / Gemert-Noord
09 10 2017 |  DORPSHUIS D’N HEUVEL, Heuvel 11, 

Nuenen / Gerwen
10 10 2017 | HET PAROCHIEHUIS, Gemertseweg 2, Bakel
12 10 2017 |  MULTICULTUREEL CENTRUM DE SCHANS, 

Pastoor Simonisplein 2, Milheeze

start 20.00 u – inloop vanaf 19.30 u

Meer informatie over deze actie, aanmelden en het 
aanbod van onze serviceproviders? 
Ga snel naar www.mabib.nl

Als 50% zich 

inschrijft, 

gaat de schop 

in de grond!

en sociale samenhang de kern vormen 
van het nieuwe concept. Zo zullen een 
buurtschuur, een pluktuin, een nieuwe 
buurtapp of de ontwerpen van de nieu-
we woningen de sfeer en een vertaling 
zijn van het Nuenens DNA.
Een verdere ontwikkeling van het 
Dommeldalpark met een recreatieve 
ontsluiting aan beide zijden van de 
Dommel zal bijdragen aan een groene 
en toegankelijke buffer tussen Eindho-
ven en het Eckartdal.
17 januari is er een infoavond voor be-
woners van Nuenen West en overige be-
langstellenden over de nieuwe plannen.



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

’t Oog 
van Nuenen

 Nog dit jaar 
kerst in je 

nieuwe thuis!
op 200 

meter van 
dorpskern

25
heerlijke

woningen

ruim en 
comfortabel

Op 200 meter van de dorpskern van Nuenen worden 20 heerlijke rij- en 
hoekwoningen en 5  fraaie stadswoningen gerealiseerd, met een huurprijs 
vanaf € 1.135,– tot € 1.320,- per maand. De oppervlakte varieert van 
134 tot maar liefst 157 m². 

hureninnuenen.nl
ERA vb&t Makelaars
T 088 545 46 45
nieuwbouw@eravbtmakelaars.nl

Van Santvoort Makelaars 
T 040 283 37 08
info@nuenen-vansantvoort.nl

Interesse?

 

facebook.com/hureninnuenen

Ruim en 
comfortabel wonen 
vlakbij het centrum 
van Nuenen 

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

BEGIN UITVERKOOP

10%
40%

30%10%
20% 40%

50%
 

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen NuenenM.U.V. DOORLOPENDE COLLECTIE

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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WLG:  Ingrid Gans       
in D’n Heuvel

Fotowedstrijd W70
Nuenen Dwèrs! Dat is het thema van de derde editie van de fotowedstrijd 
georganiseerd door politieke partij W70. Professionele en amateurfotogra-
fen uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind krijgen de kans om hun 
kiekje(s) met de mooiste/meest verrassende plekjes (locaties, evenemen-
ten, mensen, dieren et cetera) van Nuenen c.a. vereeuwigd te zien in een 
gratis serie ansichtkaarten.

persoon vijf ‘Likes’). Van de vijf best 
scorende foto’s laat W70 vervolgens 
1.000 ansichtkaarten per foto drukken.
 De winnaars van de fotoactie ontvangen 
zelf 100 ansichtkaarten van hun winnen-
de foto, de overige exemplaren komen op 
diverse openbare gelegenheden te liggen 
en kunnen tevens via de Facebookpagina 
van W70 kosteloos worden ‘besteld’.

Tot en met zondag 17 december kun-
nen geïnteresseerden hun foto(‘s) (zo 
groot mogelijk formaat, minimaal 300 
DPI) mailen naar foto@w70.nl. Tussen 
maandag 18 december en vrijdag 29 
december kunnen bezoekers van de 
Facebookpagina van W70 (www.face-
book.com/W70Nuenen) laten weten 
welke foto men het mooiste vindt (per 

Spooky Aardappeleters, de foto waarmee Tjeerd Dickhoff de laatste editie won

Elies verlaat ZLTO voor nieuwe 
uitdaging aan HAS Hogeschool
De Nuenense Elies Lemkes-Straver, algemeen directeur ZLTO en NCB, ver-
laat na 6 jaar ZLTO om zich te richten op een nieuwe uitdaging. “Ik werk met 
veel plezier bij ZLTO, maar wil graag weer een nieuwe stap zetten. Ik kijk uit 
naar mijn nieuwe activiteiten op het door mij zo geliefde snijvlak van ken-
nis, innovatie en ondernemerschap”. Per 1 februari 2018 vervult ze het lec-
toraat ‘Duurzaam produceren’ aan HAS Hogeschool. Elies Lemkes (1957) 
startte 1 februari 2012 bij ZLTO. Daarvoor had zij haar sporen verdiend als 
directeur van de stichting Brainport en van Brainport Development in Eind-
hoven waar zij Brainport (inter)nationaal op de kaart zette.

ZLTO een impuls gegeven aan innova-
tie in de sector. Ze heeft de buitenwe-
reld binnengebracht bij ZLTO en ZL-
TO zichtbaar gemaakt in de buitenwe-
reld. Overigens was Elies niet alleen 
zichtbaar op het gebied van technolo-
gie, design en andere thema’s, maar ze 
was ook regelmatig te vinden aan de 
keukentafel bij onze leden. 

Samen met ZLTO-voorzitter Hans 
Huijbers en met haar collega’s stond zij 
pal voor de visie van ZLTO: boeren en 
tuinders hebben oplossingen voor de 
maatschappelijke vragen van onze tijd 
op het gebied van klimaat, (voedsel)
gezondheid en platteland. ZLTO is 
haar dankbaar voor haar bijdrage aan 
de duurzame ontwikkeling van de 
agrarische sector.

En gelukkig blijven haar kennis, erva-
ring en geestdrift in de agrifoodsector. 
Elies gaat het lectoraat ‘duurzaam pro-
duceren ’ invullen aan de HAS. Het 
lectoraat richt zich op verduurzaming 
van de voedselproductie, het sluiten 
van kringlopen en het tegengaan van 
voedselverspilling. Ze gaat zich verder 
inzetten voor initiatieven op het snij-
vlak van agrifood, technologie, design 
en samenleving. 
 
 

Vlak na haar aantreden bij ZLTO heeft 
zij met succes gewerkt aan een stevige 
reorganisatie van ZLTO waardoor de 
organisatie er nu stevig en gezond bij 
staat. Ook bij NCB heeft zij vernieu-
wingen doorgevoerd. Daarna kon zij 
zich richten op waar haar passie echt 
ligt: innovatie, technologie, kennis en 
verbinden. Elies heeft in haar tijd bij 

Een kritische blik       
op de WOZ-waarde!
Vereniging Eigen Huis heeft weer een steekproef gedaan naar de hoogte en de 
stijgingspercentages van de onroerendezaakbelasting (ozb) in de Nederlandse 
gemeenten. Dat is iedere keer weer een even leerzame als verbazingwekkende 
exercitie. De hoogte van die belasting hangt van twee factoren af. In de eerste 
plaats van de WOZ-waarde van uw woning (WOZ staat voor Waardering Onroe-
rende Zaak). Die wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. In de tweede 
plaats is natuurlijk het percentage van belang dat je over die waarde van de wo-
ning moet berekenen. Dat percentage wordt door de gemeenteraad bepaald. 

Uit de steekproef van Eigen Huis blijkt dat de ozb volgend jaar gemiddeld met 
1,7% stijgt, maar een kwart van de gemeenten verhoogt de ozb met meer dan 
3%. De gemeente Helmond behoort dit jaar tot die categorie: met een stijging 
van 4,4% voor 2018 komt de ozb daar op €336,33 voor een woning met de ge-
middelde woningwaarde in deze gemeente. Veldhoven volgt met een stijging 
van 3,74% naar een bedrag van € 256,23 voor de gemiddelde woningwaarde. 
Het haalt niet bij de gemeente Haren in Groningen waar de stijging met 12% tot 
een bedrag van € 478 leidt. Een verlaging van de ozb kan overigens ook. In onze 
regio realiseren o.a. Deurne (-2,7%) en Eersel (-0,27%) dat.

Tegen de hoogte van de tarieven kan geen bezwaar worden gemaakt. Die wor-
den immers democratisch vastgesteld. Sommigen gemeenten gebruiken de 
ozb om de eigen financiële situatie goed te houden. Tegen de hoogte van de 

WOZ-waarde kan wel bezwaar worden gemaakt, bijvoorbeeld 
op grond van feitelijke onjuistheden in de beschikking 

(verkeerde oppervlakte of inhoud) of als er een duidelij-
ke afwijking is ten opzichte van vergelijkingsobjecten 
die de gemeente gebruikt bij de waardebepaling. 
Ook kan onvoldoende rekening zijn gehouden met 

omgevingsfactoren die een negatieve invloed hebben 
op de waarde. Het is altijd goed een kritische blik op 
de WOZ-waarde te werpen als de aanslag in de eerste 

maanden van volgend jaar op uw vloermat ploft. Zo no-
dig kan uw makelaar helpen bij het beoordelen van uw 

kansen en het indienen van een bezwaarschrift (zie voor 
gratis bezwaarbrieven: https://www.vansantvoort.

nl/documentatie). En: als u gelijk krijgt, betaalt u 
geen kosten die u gemaakt heeft in de procedure. 
 

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

Woningmarkt in beweging

Een kritische blik       

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Opbrengst wijnproeverij Lions Club Nuenen    
naar Stichting Hartekind

Help een hartekind!
Door Nannie van den Eijnden

Onder het motto ‘samen sterk’ organiseert Lions Club Nuenen ieder jaar 
heel enthousiast bijzondere activiteiten om een goed doel te steunen. De 
leden hebben een � etstocht georganiseerd voor de wensambulance, een 
barbecue gehouden voor Club Sam, speeltuin De Kievit helpen opknap-
pen en worstenbroodjes verkocht bij Intratuin, waardoor het Bijna Thuis 
Huis in Nuenen kan rekenen op een nieuwe keuken. Een deel van de op-
brengst van de jaarlijkse wijnproeverij gaat nu naar Stichting Hartekind. 
Er is een bedrag van € 2.750,00 opgehaald.

liteit van leven van deze hartekinderen 
verbeteren, zodat ze gewoon kind kun-
nen zijn, net als alle andere kinderen, 
onder het motto: ‘Kind zijn, hart no-
dig!’ Ook voor het ontwikkelen van 
hulpmiddelen om toch te kunnen 
sporten is geld nodig. Deze worden 
niet vergoed door zorgverzekeraars en 
zijn voor ouders haast onbetaalbaar.
www.hartekind.nl

Op 17 november organiseerde de Li-
ons Club deze succesvolle wijnproeve-
rij in de Raadszaal in Het Klooster 
voor zo’n 100 gasten. Familiebedrijf 
Van Eyck Wijnkelders uit Helmond 
zorgde voor de wijnen, testte met een 
quiz de aanwezige kennis van de geno-
digden en gaf een korte cursus wijn-
proeven. De wijnen kwamen van wijn-
huizen uit bekende en minder bekende 
streken in de wereld en zijn door Van 
Eyck met veel gevoel voor smaak en 
kennis van zaken in die landen gese-
lecteerd. Na afloop konden de favorie-
te wijnen nog een keer worden ge-
proefd in de Broedersbar. Er is royaal 
afgenomen en nu wordt loyaal ge-
schonken aan het goede doel.

Anneke von Heyden van de Stichting 
Hartekind gaf een presentatie en licht-
te toe waarom geld voor deze stichting 
zo hard(t) nodig is. Dagelijks worden 
in Nederland vier kinderen geboren 
met een hartafwijking. Drie kinderen 
krijgen dagelijks een openhartoperatie 
om te kunnen overleven. Helaas over-
lijdt er nog elke twee dagen een kind 
aan de gevolgen van een hartafwijking. 
Met het financieren van wetenschap-
pelijk onderzoek wil Stichting Harte-
kind de overlevingskansen en de kwa-

Lions zijn mensen die zich belan-
geloos inzetten om lokaal en we-
reldwijd anderen te helpen die 
hulp nodig hebben, waarin niet 
door de reguliere kanalen wordt 
voorzien. Ze staan over het alge-
meen zelfstandig en zelfbewust in 
het leven en zijn graag bereid zich 
onbaatzuchtig in te spannen voor 
het goede doel. Dat doen ze op 
vriendschappelijke basis met men-
sen van verschillende beroeps-
groepen. Ze leren elkaars achter-
grond en invalshoek kennen en 
bewijzen elkaar zo ook onderling 
een dienst. De drie kernwaarden 
van de Lions zijn externe hulp, zelf-
ontplooiing en vriendschap.
www.nuenen.lions.nl

Wereldburgerstage 
naar Peru
Ik ben Karlijn van Megen, 16 jaar 
oud en ik zit op het Lorentz Casimir 
Lyceum. Komende zomer ga ik sa-
men met 29 andere leerlingen van 
het Lorentz Casimir Lyceum uit Eind-
hoven op wereldburgerstage naar 
Peru, georganiseerd door Stichting 
Global Exploration. We zullen drie 
weken lang optrekken met leeftijds-
genoten en kennismaken met en le-
ren van elkaars culturen. Daarnaast 
bouwen we samen aan beter onder-
wijs en betere leefomstandigheden. 

Om deze stage en de doelstellingen 
van de stichting mogelijk te maken is 
geld nodig. U kunt op verschillende 
manieren een bijdrage leveren. Gedu-
rende het komend jaar ga ik verschil-
lende dingen verkopen, u kunt dan bij-
voorbeeld denken aan appeltaarten, 
brownies, carrot cakes, maar ook aan 
hartige gerechten zoals quiche, soepen 
(tomatensoep, pompoensoep en erw-
tensoep). Alle suggesties zijn natuur-
lijk welkom. Dit gaat in samenwerking 
met Le Souris. 

Als u wilt bestellen kunt u binnenlo-
pen bij Le Souris, Berg 16 5671 CC 
Nuenen of mij  een mail sturen: karlijn-
vanmegen01@gmail.com. Vrijwillige 
bijdragen zijn natuurlijk ook altijd wel-
kom. Bij voorbaat dank.

Wilt u onze groep volgen tijdens de 
voorbereidingen en tijdens de reis? 
Dan kunt u altijd even op onze Face-
book pagina kijken: Xplore Lorentz 
Casimir Lyceum.

 LORENTZ
CASIMIR
 LYCEUM
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m LORENTZ CASIMIR LYCEUMWEES SLIM

KIES LEUK!

OPEN DAG ZATERDAG 2 FEBRUARI 2013 10.00 - 15.00 UUR
MINILESSEN WOENSDAG 27 FEBRUARI 2013 14.00 - 16.00 UUR
KIJK OOK OP WWW.WEESSLIMKIESLEUK.NL

Lorentz Casimir Lyceum
Celebeslaan 10-20   5641 AG Eindhoven
T 040 - 290 94 20
www.lcl.nl

OPENDAG!

ONTDEK 
HOE LEUK 
HET IS 
OM SLIM 
TE ZIJN!

Nieuwe politieke 
groepering 
opgericht: 
Leefbaar Nuenen
In december 2017 is een nieuwe Nue-
nense politieke beweging opgericht. 
“Leefbaar Nuenen”. We hebben al vier 
jaar een bescheiden rol kunnen spelen 
in de Nuenense gemeenteraad onder 
de naam Fractie van den Boomen maar 
denken dat het de volgende jaren beter 
kan met een bredere achterban en 
nieuwe naam. Leefbaar Nuenen is een 
100% lokale Nuenense partij zonder 
landelijke voorschriften. Leefbaar 
Nuenen is onafhankelijk en kan zich 
hierdoor volledig inzetten voor zaken 
die belangrijk zijn voor onze inwoners. 
Het is onze ambitie om Nuenen (incl. 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind) 
een leefbare, schone en veilige plaats te 
laten zijn, voor alle generaties. Een 
plek waar inwoners zoveel mogelijk 
hun eigen leven kunnen organiseren. 
Wij zien er een uitdaging in Nuenen 
haar eigen karakter te laten behouden 
in de Brainport Regio. Ons groene bui-
tengebied en ons cultureel erfgoed zijn 
jaloersmakend voor de omgeving en 
samen met onze inwoners gaan wij er 
voor zorgen dat Nuenen ook in de toe-
komst een geweldige plaats blijft om te 
wonen, werken en recreëren. Op Leef-
baar Nuenen kunt u rekenen. 
Leefbaar Nuenen luistert naar u.

Voor informatie of contact: Tom van 
den Boomen, 06-40584206, e-mail: 
NuenenTom@gmail.com
of Theo van der Linden, 040-2837833, 
t.vanderlinden@onsnet.nu, www.face-
book.com/2018LN/

Ingrid Gans schrijft gedichten die ze 
vervolgens op muziek zet. Ze schrijft 
en zingt over het leven en alles wat 
daar bij hoort. Ingrid Gans begeleidt 
zichzelf op de akoestische gitaar, lied-
jes waarvan je gaat glimlachen, maar 
ook nadenken. Liedjes die je zullen ra-
ken. Ingrid treedt op 11 december op 
in D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen. 
Aanvang 14.00 uur, vrij toegankelijk. 
Zie ook www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl of tel. 06-41102625. 
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Succesvolle samenwerking 
centrummanagement Nuenen 
en Nuenens college
Vanaf het begin van dit schooljaar biedt het Nuenens college VMBO basis- 
en kader leerlingen de mogelijkheid een aantal keuzevakken te volgen. Eén 
van deze keuzevakken is het vak Marketing. Tijdens dit keuzevak leren de 
leerlingen onderzoek te doen naar bestaande winkelformules. Het doel van 
dit onderzoek is het in kaart brengen van de sterke- en de verbeterpunten 
van deze ondernemingen. 

Om de leerlingen een zo realistisch 
mogelijke leerervaring te bieden, heeft 
het Nuenens college de handen ineen 
geslagen met het centrummanage-
ment van Nuenen. Door deze samen-
werking hebben de leerlingen hun on-
derzoek kunnen verrichten bij de loka-
le ondernemers uit Nuenen. De 
ondernemer was hierbij formeel de 
opdrachtgever en begeleidde de leer-
lingen bij het tot stand komen van hun 
onderzoek.
Op dinsdag 28- en donderdag 30 no-
vember hebben de leerlingen hun be-
vindingen en aanbevelingen terugge-
koppeld aan de deelnemende onder-
nemers. Dit gebeurde door middel van 

presentaties waarbij zowel de vakdo-
centen, schooldirectie en de opdracht-
gevers aanwezig waren. De feedback 
voor de leerlingen en voor ons als or-
ganisatie kunnen we weer heel goed 
gebruiken bij de verbetering van het 
onderzoek en de begeleiding hierbij.
Het Nuenens college is enthousiast 
over de samenwerking tussen hen, de 
leerlingen en de lokale ondernemers. 
Door deze samenwerking ontstaat er 
voor de leerlingen een betekenisvollere 
leeromgeving, waarbij de leerlingen ge-
motiveerd werken aan een realistische 
praktijkopdracht. De intentie is dan 
ook om deze werkwijze door te zetten 
en te intensiveren in de toekomst.

Michael Akkers (docent Nuenens college), Hennie Leijsten (Wereldwinkel), Britney van den 
Berg (De Koffiedrinkers), Anass (student), Henry van Vlerken (Centrummanager ).

Vier therapeuten bij 
Fysiotherapie Kemps
Ruim 35 jaar lang een bekend gezicht bij Fysiotherapie Kemps. Paul de 
Munk heeft in al die jaren vrijwel heel Nuenen wel een keer in de praktijk 
gehad en kende dan ook iedereen. Per 1 november echter was het tijd een 
punt achter deze prachtige carrière te zetten en aandacht op andere zaken 
te richten. Tijd om met pensioen te gaan en zijn deel van de praktijk over te 
dragen. Na een aantal gesprekken over wie, is de keuze gevallen op niet 
één maar twee fysiotherapeuten; Lieke van Loon en Roel Hazelzet, een 
echtpaar en al even woonachtig in Nuenen. Zij gaan de praktijk als duo en 
dus als twee-eenheid invullen. Paul draagt met een gerust hart zijn cliënten 
over, de praktijk is in goede handen.

therapie Kemps voortaan een bezet-
ting van vier personen. Twee mannen, 
Raymond Hurks en Roel Hazelzet en 
twee vrouwen Mirjam van Kemenade 
en Lieke van Loon.

“We zijn alle vier generalist, maar we 
zijn ook specialistisch, ieder op zijn of 
haar eigen gebied”, vertelt Raymond 
Hurks, al sinds jaren de praktijkhou-
der. “Van oudsher staat de praktijk al 

Lieke is geen onbekende in de prak-
tijk. Na het afronden van haar oplei-
ding en haar stage bij Kemps heeft ze 
er de afgelopen zes jaren als vervanger 
gewerkt. Roel werkte in een grote 
groepspraktijk in Eindhoven en was 
op zoek naar een praktijk waar aan-
dacht voor de cliënt nog centraal kan 
staan. Nu dus samen een duobaan, in 
Nuenen, wat wil je nog meer? Met de 
komst van Lieke en Roel heeft fysio-

tot ver in de omgeving bekend als de 
praktijk waar mensen met systeem-
ziekten, zoals COPD, hart- en vaat-
ziekten en diabetes goed worden be-
handeld. Dit is voor een groot deel de 
verdienste van Paul die door zijn ken-
nis op het gebied van deze aandoenin-
gen, chronische patiënten in beweging 
en dus in een goede conditie wist te 
houden, zo belangrijk voor mensen 
die lijden aan een systeemziekte. Met 
de overname, neemt Roel deze specia-
lisatie over en blijven deze cliënten, 
soms van ver buiten de dorpsgrenzen, 
meer dan welkom in onze praktijk.

Naast deze belangrijke groep cliënten 
gaan we ook de manuele therapie bre-
der toepassen. Tot nu toe had alleen 
Mirjam deze kennis, nu komt Roel 
daarbij. Het mooie is dat ze hierin 
beiden een andere opleiding hebben 
genoten, die verschillende benade-
ringswijzen van gewrichtsklachten 
mogelijk maakt. Dit komt erg ten 
goede aan de cliënt die op deze ma-
nier de meest optimale vorm van be-
handeling krijgt”. “Mirjam en ik vul-
len elkaar hierin aan, zij heeft een wat 
zachtere manier van mobiliseren, ik 
ben iets meer van het hardere en zo 
worden keuzes mogelijk” zegt Roel. 
“Alles in het belang van een zo goed 
mogelijke behandeling”. Naast manu-
ele en reguliere fysiotherapie zijn 
Roel en Lieke ook gespecialiseerd in 
dry needling. Een methode waarmee 
je met een heel dun naaldje prikt in 
spierknopen, waarna een ontspan-
ning optreedt en dus een pijnverlich-
ting. “Het klinkt een beetje eng, zo’n 
naald, maar ik leg eerst heel goed uit 
wat ik ga doen en als de cliënt het niet 
zijn of haar ding vindt, kiezen we 
voor een andere behandelingswijze. 
De cliënt blijft centraal. Fysiotherapie 
is een boeiend vak. Lieke en ik zijn in-
middels nu een maandje bezig in de 
praktijk en we hebben onze draai al 
helemaal gevonden. Dat kon ook niet 
anders, Paul heeft een gespreid bed 
achtergelaten”.

Voor meer info: tel: 040 - 2832794 
www.fysiotherapiekemps.nl

verkocht

Freule Claralaan 13 Nuenen
Eengezinswoning met berging en een diepe achtertuin, gelegen in een 
rustige woonomgeving in Nuenen oost, doch centraal ten opzichte van 
de gezellige dorpskern van Nuenen, basisschool en sportvoorzieningen. 
Deze woning is direct verkocht!

• Inhoud: 355 m3
• Woonopp: 115 m2
• Bouwjaar: 1985
• Vraagprijs: € 275.000,-  k.k.

verkocht

Culenhof 20 Nuenen
In Nuenen zuid gelegen speels gebouwde, moderne kwadrantwoning 
met open keuken, lichte woonkamer, 3 slaapkamers en uitgebouwde 
badkamer. Dit op de hoek gelegen woonhuis ademt een zeer warme 
sfeer uit en is bovendien volledig instapklaar. De woning is gelegen nabij 
sportgelegenheden, openbaar vervoer en winkelcentrum Kernkwartier.

• Inhoud: 378 m3
• Woonopp: 91 m2
• Bouwjaar: 2009
• Vraagprijs: € 242.500,-  k.k.

verkocht

De Zandschel 33 Nuenen
Deze ideale gezinswoning is gelegen in een rustige, groene en 
kindvriendelijke woonomgeving in Nuenen-Zuid op loopafstand van 
scholen, winkels en sportvoorzieningen. De woning is zeer geschikt voor 
gezinnen met kinderen en is voorzien van een lichte woonkamer, open 
keuken en 3 ruime slaapkamers op de eerste verdieping 

• Inhoud: 330 m3
• Woonopp: 106 m2
• Bouwjaar: 1984
• Vraagprijs: € 225.000,-  k.k.

verkocht

Barisakker 114 Nuenen
Vrijstaand geschakeld woonhuis met inpandige garage, 4 slaapkamers, 
vernieuwde badkamer en open keuken met toegang tot de achtertuin. 
De woning is gelegen in een groene en kindvriendelijke woonomgeving 
in Nuenen zuid nabij het gezellige centrum van Nuenen.

• Inhoud: 430 m3
• Woonopp: 132 m2
• Bouwjaar: 1976
• Vraagprijs: € 365.000,-  k.k.

verkocht

 Van Lieshoutgaarde 9 Nuenen
Ruime twee-onder-een-kapwoning met garage gelegen in een 
kindvriendelijke en rustige woonomgeving. De woning is aan de 
achterzijde uitgebouwd, voorzien van een zeer lichte serre en ligt op een 
steenworp afstand van het centrum van Nuenen en in de directe nabijheid 
van scholen en kinderopvangcentra. Deze woning is direct verkocht!

• Inhoud: 700 m3
• Woonopp: 190 m2
• Bouwjaar: 1989
• Vraagprijs: € 425.000,-  k.k.

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

Vincent vd Heuvelstraat Geldrop
Sfeervolle, uitgebouwde hoekwoning gelegen in Geldrop. De woning is 
voorzien van een woon- en eetkamer, aparte keuken, bijkeuken en berging 
op de begane grond. Drie slaapkamers en een ruime badkamer op de eerste 
verdieping en een bergzolder op de tweede verdieping. Zeer diepe en 
privacybiedende achtertuin welke onderhoudsvriendelijk is aangelegd. 

• Inhoud: 382 m3
• Woonopp: 95 m2
• Bouwjaar: 1948
• Vraagprijs: € 229.000,-

Het Kempke 3 Nuenen
Royale vrijstaande woning, voorzien van 6 ruime slaapkamers en een 
privacy biedende achtertuin. Deze woning geniet een � jne lichtinval, 
is perfect onderhouden en gelegen in rustige, groene woonomgeving 
op � etsafstand van zowel het centrum van Nuenen als Eindhoven.

• Inhoud: 676 m3
• Woonopp: 204 m2
• Bouwjaar: 1983
• Vraagprijs: € 575.000,-  k.k.

Den Binnen 5 Nuenen
In Nuenen zuid gelegen vrijstaand woonhuis met ruime garage cq kleine 
loods. De woning ligt aan een rustige weg op een industrieterrein en 
is voorzien van 4 slaapkamers, ruime woonkamer, bijkeuken, kantoor/
speelkamer, woonkeuken en royale achtertuin met veel privacy. Door de 
opritten is er tevens voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

• Inhoud: 680 m3
• Woonopp:  170 m2
• Bouwjaar: 1978
• Vraagprijs: € 450.000,-  k.k.

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

open huis

zaterdag 5 maart 11.00-12.00 uur

te koop te koop te koop te koop te koop
Wegens succesvolle verkopen 

zijn wij ter uitbreiding van 
ons verkoopbestand op zoek 

naar nieuwe woningen!

Bel voor een vertrouwelijke en 
vrijblijvende waardebepaling!

Tel. 040 - 283 30 57
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Op 14 december 2017 is het 10 jarig 

jubileum van Comigo! Dat gaan we 

vieren, komt u ook?

Lets Celebrate!!
Geopend vanaf 9.00 uur 

tot zeker 23.00 uur!

We hopen u te zien op deze 

feestelijke dag, 

Hartelijke groet van

Marc en Nancy van de Burgt en het team van 

Comigo.

Lunch | Dinner | Drinks | Solex | Braziliaanse BBQ | Ice dipping 

ALLEEN 14/12/2017
 10% KORTING OP UW TOTAAL REKENING!

10 jarig bestaan Comigo
14 december 2007 opende Comigo haar deuren. Na een ingrijpende verbou-
wing werd eetcafé de Tijd omgetoverd naar Restaurant Comigo op een 
mooie locatie aan het prachtige park van Nuenen. Deze transformatie werd 
mogelijk gemaakt door de geweldige en inspirerende ideeën van Hans Kuij-
ten. Samen met een heel team kwam Comigo tot stand.

Wij willen al onze gasten, personeel, 
collega’s en leveranciers  bedanken!
Samen met jullie hebben we deze 
mijlpaal bereikt en hopen nog op veel 
meer mooie jaren

Donderdag 14 december is het feest. 
Kom gezellig langs. De hele dag ont-
vangt u 10% korting op de totale reke-
ning.

Elke dag opent Comigo om 900 uur 
haar deuren. We ontvangen u harte-
lijk met een kopje koffie en een heer-
lijk stuk gebak. Uiteraard kunt u bij 
ons ook vanaf 900 tot 1700 lunchen. 
S’middags en s’avonds kunt u heerlijk 
borrelen met een bittergarnituur, na-
cho’s, Bongers plankje of iets anders 
lekkers. Na 1700 hebben we een kaart 
met daarop Spareribs, schnitzel, Pi-
canha burger, sate, tournedos, salades 
enz… Maar uiteraard ook onze be-
faamde Braziliaanse BBQ waarop we 
heerlijke spiesen met vlees, vis, ana-
nas, garnalen bereiden op een specia-
le houtskool grill.
Onze laatste nieuwe ontwikkeling: Ice 
dipping een unieke beleving
Ook van de solex tochten wordt na 10 
jaar nog vaak gebruik van gemaakt om 
de schitterende omgeving van Nue-
nen op een leuke ontspannende wijze 
te ontdekken.

Dankbaar en trots zijn wij om u al 10 
jaar te mogen ontvangen, en gastvrij, 
informeel, en ongedwongen te ver-
wennen met al het lekkers dat Comi-
go te bieden heeft.

Oproep:    
oude kerstfoto’s
Oude kerstkiekjes. Net als vorig 
jaar is Rond de Linde op zoek naar 
foto’s van Kerstmis, gemaakt in de 
jaren ‘50, ’60, ’70 en ’80. Van de 
nachtmis. Oude kersttaferelen met 
de hele familie. Toen het interieur 
nog veel bruine en gele tinten had. 
En schrootjes tegen de muren. De 
foto’s nog een beetje wazig. Toen 
iedereen nog een kerststal had 
staan met aan elkaar gelijmde her-
ders en koningen. En er voor de 
raam een rode of witte kerstster 
hing. Toen kerstballen nog ver-
schillende kleuren hadden en er 
zilveren slingers en vogeltjes in de 
boom hingen. Misschien zelfs een 
witte Kerst?

Scan of maak een duidelijke foto 
van de betreffende oude foto en 
stuur die naar: redactie@ronddelin-
de.nl. Graag met vermelding van 
het jaartal en eventueel de locatie 
en familienaam. Een selectie hier-
van zal in de kersteditie van Rond 
de Linde worden geplaatst.

Neva Ensemble St. Petersburg
Kertsmis in Nuenen en het Neva ensemble zijn al jaren met elkaar verbon-
den. Het is nu al voor de 12e keer dat ze in Nuenen komen en daarmee heeft 
het een vaste plaats veroverd in de agenda van heel veel mensen.

weer een feest van herkenning zijn, dat 
zal bijdragen aan het Kerstfeest dat wij 
gaan vieren.
Natuurlijk is dit concert gratis toegan-
kelijk , maar wij verwachten wel dat u 
na afloop zo enthousiast zult zijn, dat 
uw gift aan hun collecte weer een aan-
sporing is voor alle medewerkers van 
het Neva Ensemble, om het volgende 
jaar weer terug te komen naar Nuenen.

U bent van harte uitgenodigd!
 Dinsdag 19 december om 20.00 uur
Neva Ensemble St.Petersburg
H.Clemenskerk Nuenen

Zeker dit jaar, want nu komen zij vlak 
voor Kerstmis op dinsdag 19 decem-
ber en daarmee zal het wezenlijk bij-
dragen aan de kerstsfeer van al die be-
zoekers die ook dit jaar weer komen 
genieten.
Het programma begint ook dit jaar 
weer met de mooie Slavische Byzan-
tijnse koormuziek en na de pauze een 
opgewekt programma van mooie Rus-
sische volksliederen afgewisseld met 
licht klassieke opera en operette mu-
ziek. En omdat het bijna Kerstmis is 
zal het geheel afgewisseld worden met 
mooie kerstliederen. Het zal ook nu 

 Trekpaarden in trek in Gerwen 
Het kerkplein in Gerwen werd zaterdag 2 december bevolkt door veel trek-
paarden en aardig wat paardenvolk met daarbij opvallend veel kinderen. 
Op en rond het kerkplein in de Groene Woonkern Gerwen werd die dag voor 
de 57ste keer een veulenkeuring gehouden. De organisatie van dit interna-
tionale evenement is bij de Stichting Centrale Veulenkeuring Gerwen in 
goede handen.

Smits en dit paard werd ook beloond 
met de eerste prijs grote maat. In de ca-
tegorie Hengsten geboren in 2016 werd 
Tom van het Nieuwe Leven van eige-
naar gebroeders Wisse uit ’s Gravenpol-
der kampioen met Dominic uit de Lin-
de van de Gerwense Stal de Linde als 
reservekampioen. De Belgische Stal de 
Broekwinning uit Heusden-Zolder viel 
ook met diverse paarden in de prijzen. 

TV-documentaire
Gerwen in het teken van het trek-
paard, een geslaagd evenement dat 
ook als achtergrond dient van de 
AVRO/Tros-documentaire Ons Be-
lang die op 1, 8 en 15 maart vanaf 20.30 
uur op NPO 2 wordt uitgezonden. In 
deze documentaireserie wordt aan-
dacht geschonken aan de gemeente-
raadsverkiezingen. Eind volgend jaar is 
de 58ste editie van de Centrale Veulen-
keuring, een kleurrijk evenement dat 
prijkt op de jaarkalender van Gerwen.

In het bestuur zitten drie inwoners uit 
onze gemeente: Wim Raaijmakers uit 
Nederwetten is voorzitter/secretaris, 
Gerwenaar Martien Smits is vice-
voorzitter en hoefsmid Marino Wij-
laars uit Gerwen is penningmeester.

Dominic, Girma en Loor 
(vice)kampioenen
De Centrale Veulenkeuring Gerwen is 
een keuring van jaarlingen en twee- en 
driejarige veulens in de open lucht. In 
totaal waren er ruim tachtig paarden te 
bewonderen. Tot algemeen jeugdkam-
pioene van de merries werd gekozen 
Loor van ’t Doornhofje, geboren op 28 
februari 2015. Het veulen Loor is eigen-
dom van Sjaak van Doorn en Anna 
Joosse uit Soest. Stal ’t Doornhofje won 
ook de eerste prijs bij de categorie Stal-
groepen, met Stal uit de Linde van Ger-
wenaar Jan Smits op de tweede plaats. 
Kampioen merries geboren in 2014 
werd Girma uit de Linde van Martien 

Girma uit de Linde werd onderscheiden met de eerste prijs. Foto Cees van Keulen)

Erkenning
Zondag ging het in het tv-programma 
Buitenhof over de zwarte bladzijden 
in de geschiedenis van Nederland. 
Denk aan slavenhandel, collaboratie, 
koloniaal verleden, politionele acties, 
Srebrenica enzovoorts. Onder andere 
Femke Halsema was te gast. Zij vond 
dat te vaak eerst de schuldvraag 
wordt gesteld dat vervolgens het de-
bat smoort. Wees nieuwsgierig en 
open, zei ze. En kijk ook naar de posi-
tieve kanten ervan. Wijze woorden.
 Ook het verleden van Nue-
nen heeft zwarte en witte bladzijden. 
Zo ging het laatst in de raad over het 
wel of niet verlenen van het erebur-
gerschap aan Van Rijckevorsel, oud-
burgemeester van Nuenen (1931-
1954). Hij en andere burgemeesters 
weigerden in de Tweede Wereldoor-
log een Duits bevel uit te voeren. Door 
toeval werd hij daarna niet opgepakt 
en moest vervolgens onderduiken. 
De meeste van zijn colleg a’s overleef-
den het niet. 
 Volgens goed Nuenens ge-
bruik ging deze kwestie gepaard met 
geheim overleg, lekken en een flinke 
rel. Dat er over zulke zaken gepraat 
wordt, is al winst. En als het goed is, 
wordt Van Rijckevorsel binnenkort 
ereburger van Nuenen c.a.

Terzijde
Door Edwin Coolen

Berg 8 | 5671CC Nuenen

Chouffe Kabouteravond   
bij Café Ons Dorp
Komende vrijdag 8 december kun je raar opkijken als je in de avond bij Ca-
fé Ons Dorp naar binnen loopt. Op deze avond is het namelijk Chou� e Ka-
bouteravond. Dit houdt in dat men bij ieder glas Chou� e (La Chou� e, 
Chou� e Houblon en N’ice Chou� e) een kabouteritem krijgt.
 

zal Kiki Busio zorgen voor muzikaal 
entertainment. Kiki heeft al vaker bij 
Café Ons Dorp opgetreden en dat be-
looft ook deze keer weer super te wor-
den. Energiek, Muzikaal en Humor 
zijn de 3 kernwoorden die haar het 
best omschrijven.

Chouffe Kabouteravond met live mu-
ziek van Kiki Busio, vrijdag 8 decem-
ber vanaf 20.00 uur bij Café Ons Dorp. 
Toegang is gratis.

Er zijn drie items te verdienen, name-
lijk een neus, baard en muts. Heb je ze 
alle drie dan ben je een volledige en 
waardige kabouter. Een gezellige 
avond waarbij veel gelachen wordt en 
er genoeg leuke foto’s gemaakt kunnen 
worden. Want voor je het weet staat 
heel Café Ons Dorp vol met kabouters.

Live muziek
Buiten de gezelligheid van de Chouffe-
biertjes en de rondlopende kabouters 

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Kerst in het Bloemateljee

It’s the most wonderfull time o�  the year 
De mooiste tijd van het jaar komt er weer aan, gezelligheid, warmte, lichtjes, 
lekker eten en natuurlijk mooie bloemen. 

- CAFÉ - 
Heb je ook zo'n zin in deze dagen, de 
Kerst een paar vrije dagen, de jaarwis-
seling, terug kijken en plannen maken 
voor het nieuwe jaar? 

Bij mij in het Atelier is het al Kerst, de 
lichtjes zijn aan, de Kerstboom staat, 
kaarsen aan en kaarsen met kaneel-
geur liggen tussen het kerstgroen. 

In de laatste weken van 2017, staan er 
Kerstkransen en Kerstarrangementen 
op het programma, hoe super is het 
om zelf iets moois te maken voor op de 
eettafel of ergens een eigen gemaakte 
krans op te hangen of iemand anders 
heel blij te maken met hetgeen jij ge-
maakt hebt. 

Kijk op www.bloemateljee.nl dan vind 
je alle informatie en kun je misschien 
nog meedoen.
Het is nog wel even weg, maar ik wil 
toch alvast iedereen veel kleur-geur en 
fleur voor 2018 wensen vanuit het 
bloemateljee.
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Wereldlichtjesdag Nuenen, zondagavond 10 december 

‘Noem mijn naam…’
Voor de tweede keer vindt Wereldlichtjesdag in Nuenen plaats. Op deze dag 
steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedach-
tenis aan overleden kinderen. Sandra van Bladel van Afscheid met liefde uit 
Nuenen, is de initiatiefneemster. Deze avond organiseert ze samen met Ka-
rin en Karlijn van der Grinten van de prachtige locatie ‘Boordhuys’ in Nue-
nen. Bij droog weer zullen er in de prachtige tuin kaarsjes gebrand worden 
voor de overleden kinderen die deze avond herdacht worden. Bertine van 
den Boom zorgt voor de muzikale omlijsting van deze avond. 

Winter wandeling met    
het Blue Planet Harp Ensemble 
Het is weer zover! Op zondagmiddag 10 december aanstaande luidt het Blue 
Planet Harp Ensemble de kerstperiode in. Het Blue Planet Harp Ensemble be-
staat uit jongeren van 6 t/m 21 jaar en wordt geleid door Inge Frimout-Hei.

 Levend Kerstverhaal

Een reis door de duisternis
Het is inmiddels een goede traditie geworden, dat op Dorpsboerderij We-
verkeshof in Nuenen in de week voor Kerst het Levend Kerstverhaal wordt 
gespeeld. Elk jaar komen ruim 1000 bezoekers op dit evenement af.

In ongedwongen sfeer starten we om 
18.30 uur in het buitentheater van het 
Boordhuys met het programma, waar-
bij ons uitgangspunt is, dat u de ruimte 
en tijd krijgt om (met familie en/of 
vrienden) uw kind(eren) te herdenken. 

Aanmelden? 
Om een indruk te krijgen hoeveel 
mensen we deze avond mogen begroe-
ten, ontvangen we graag een aanmel-
ding. Aanmelden kan via een mail, 
app, of telefonisch bij Sandra van Bla-
del van Afscheid met liefde; info@af-
scheidmetliefde.nl of 06-22004617. 

Het Levend Kerstverhaal vindt plaats 
op Dorpsboerderij Weverkeshof aan 
de Jhr. Hugo van Berckellaan te Nue-
nen (t.o. de bibliotheek) op zaterdag 16 
december. Starttijd: tussen 17.00 en 
20.00 uur. Er wordt € 1,00 tolgeld van u 
gevraagd.
Het Levend Kerstverhaal is een initia-
tief van de Nuenense kerken.

Voor wie?
Ouders, grootouders, broer, zus, ande-
re familieleden en vrienden die zich 
verbonden voelen met een overleden 
kind zijn van harte welkom. Het maakt 
daarbij niet uit hoe oud het kind was 
en hoe lang het is geleden. Of het nu 
gaat om een kindje dat is overleden na 
een paar weken zwangerschap of een 
kind van 30 jaar oud. Of dat nu 40 jaar 
geleden is of misschien een half jaar. 
De pijn en het verlies van hoop en dro-
men die niet uitkwamen blijft en is de 
verbintenis van de aanwezigen op deze 
bijzondere avond.

Het Ensemble neemt iedereen mee op 
een ‘winterwandeling’ richting de 
feestdagen. Op de harpen zullen de 
mooiste liedjes gespeeld worden, 
waaronder kerstliederen uit Neder-
land, Italië en Zwitserland en muziek 
uit ‘Belle en het Beest’. 
Wil je met ons mee wandelen? Iedereen 
is van harte welkom in de H. Clemens-
kerk aan het Park in Nuenen en de toe-
gang is gratis! Aanvang 15.00 uur.

Zoals u weet wordt het terrein van de 
kinderboerderij omgebouwd tot een 
stukje Bethlehem in de Romeinse tijd. 
Er wordt alles gedaan om met kleding, 
attributen en achtergrond een Ro-
meinse sfeer te creëren. Meer dan 100 
vrijwilligers zetten zich in om er een 
mooi geheel van te maken.
Bezoekers worden in groepen rondge-
leid door gidsen langs diverse staties 
waar spelers het kerstverhaal ‘levend’ 
maken. Het is dus zeker geen statisch 
gebeuren. Bovendien is er tussen spe-
lers en bezoekers vaak interactie. En 
het feit dat alles in het donker plaats-
vindt met verlichting van vuurkorven, 
fakkels en kaarslichten maakt een be-
zoek aan dit evenement tot een echte 
belevenis.
Rond 17.00 uur staan alle spelers klaar 
en worden de eerste groepen binnen-
gelaten. De laatste groep vertrekt om 
20.00 uur voor een rondgang, die ein-
digt in de herberg, waar het gezellig en 
warm is. Er is muziek, hete chocolade-
melk of glühwein: kortom zeker een 
bezoek waard!

Jos Kolsters ingeboond als 
nieuw lid St. Antoniusschut
Tijdens een druk bezochte Gildenraad op vrijdag 1 december is Jos Kolsters 
ingeboond als 38ste lid van de St Antoniusschut. Na een jaar aspirant lid-
maatschap wordt er bij de Schut gestemd over een ‘volwaardig’ lidmaat-
schap. Deze eeuwenoude traditie noemt men het bonen.

Het geeft iedere Gildenbroeder een 
goed gevoel als na stemming blijkt dat 
er alleen witte bonen in de kruik zaten.
Bij een aantal van 25 stemgerechtigde 
aanwezige leden had Jos 4 bruine bo-
nen mogen krijgen.

Jos Kolsters is eigenaar van een finan-
cieel adviesbureau en heeft te kennen 
gegeven iets voor de Schut te willen 
betekenen als Deken Schatbewaarder, 
(Penningmeester). Blijkbaar heeft Jos 
een goede keus gemaakt want hij heeft 
veel interesse in de Schutscultuur en 
hij heeft al meerdere keren kenbaar ge-
maakt de keuze voor de Schut veel te 
laat te hebben gemaakt.

Iedere stemgerechtigde Gildenbroe-
der krijgt om de beurt de gelegenheid 
een witte of bruine boon in een kruik 
te doen op een afgeschermde plaats.

Jos Kolsters (links) na de beëdiging als 
Schutsbroeder 

 A Ceremony   
by Choirs
Twee kamerkoren uit de regio heb-
ben hun krachten gebundeld voor 
kerstconcerten met de titel ‘A Cere-
mony by Choirs’. Het kamerkoor 
Tourdion en het Gestels Vocaal En-
semble, beide uit Eindhoven, ver-
zorgen op 16 en 17 december a.s. 
concerten in Eindhoven en Nuenen.

Het hoogtepunt van het concert wordt 
ongetwijfeld ‘A Ceremony of Carols’ van 
Benjamin Britten voor koor, solo en 
harp. Britten schreef deze Carols in 1942 
toen hij samen met levenspartner Peter 
Pears per boot terugreisde van de Ver-
enigde Staten naar Engeland. Bij het 
componeren heeft Britten zich o.a. laten 
inspireren door vroeg Engelse poëzie.
Het gedeelte voor de pauze wordt af-
gesloten met het zeer sfeervolle ‘Sere-
nity’ van Ola Gjeilo voor koor en cello. 
Naast deze werken, zullen beide ka-
merkoren ook enkele vierstemmige 
stukken voor Kerst uit hun eigen re-
pertoire laten horen van o.a. J.S. Bach, 
H. Schütz, H. Distler en A. Pärt.

Muzikale begeleiding zal worden ver-
zorgd door: Bess Franssen (harp), Ma-
rieke Langkamp (cello), Linde Schin-
kel (sopraan), Marijke Kools (mezzo-
sopraan) en Simon Kadijk (orgel).
Het Kamerkoor Tourdion, opgericht 
in 1979, staat onder leiding van Moni-
que Joosten. Het Gestels Vocaal En-
semble ontstond in 2002 en wordt ge-
dirigeerd door Jan Snel.

Concertdata
Zaterdag 16 december, 20.00 uur, Schoot-
sekerk (Schootsestraat 47 Eindhoven). 
Zondag 17 december, 15.00 uur, Re-
genboogkerk (Sportlaan 5 Nuenen).

Toegangsprijs: euro 12,50 p.p. (inclu-
sief koffie/thee), kinderen tot 12 jaar 
euro 5,00.
Kaartjes kunnen besteld via dit mail-
adres: kerstconcertGVETourdion@
gmail.nl) of gekocht worden bij de en-
tree. Meer info: www.kamerkoortourdi-
on.nl / www.gestelsvocaalensemble.nl

Feestelijke opening met mede- 
werking van swingende live  
bands; ‘Wa’n klank’, ‘Cover it up’ 
& ‘Zo mar wa’.

Levende kerststal 
bij Boerderij   
de Krakenburg!
Weet jij nog waarom Jozef en Maria op 
zoek waren naar een slaapplaats of 
waarom Kerst een feest is? Wil je nog 
een keer genieten van het kerstver-
haal? Kom dan luisteren, kijken en 
meebeleven bij het kerstspel, wat door 
de cliënten van Zorgboerderij de Kra-
kenburg wordt gespeeld, op 17 decem-
ber aanstaande.
Het kerstspel start vanaf 13.30 uur de 
Herberg is geopend om 13.00 uur.
Na afloop van het kerstspel is er vanaf 
15.00 uur live muziek van twee cover-
bands ‘Cover it up’ en ‘Zo mar wa’. We 
nodigen u uit om er samen een gezelli-
ge, sfeervolle en swingende middag 
van te maken. (entree is gratis).
Wanneer u de kerststal op een ander 
moment wilt bezoeken bent u van har-
te welkom. De kerststal is tot en met  30 
december geopend tussen 11.00 uur en 
16.00 uur (met uitzondering van maan-
dagen en 1e kerstdag dan is de kerststal 
gesloten). Adres: Olen 50 te Nuenen.

WINTERCONCERT
Muzikale wandeling met hetBlue Planet Harp Ensemble

zondag 10 december 2017aanvang 15:00 uurH. Clemenskerk Nuenen

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

Na de oorlog in 1945 kwam de goede Sint met zijn Zwarte 
Pieten te paard over Opwetten om de kindertjes te verblijden met een zak 
snoepgoed. De rondgang werd georganiseerd door de Sint Nicolaasvereni-
ging uit de buurt. Graag zouden we weten wie u - behalve uiteraard Sint en 
zijn Pieten - op bijgaande groepsfoto herkent.

Openbare repetitie koor 
Cantabile in Van Goghkerkje
Op dinsdag 19 december van 20.00 tot 22.00 uur  repeteert, in het in kerstsferen 
gehuld Van Goghkerkje aan de Papenvoort, het koor Cantabile. Het interkerkelijk 
koor uit Nuenen, werkt een aantal keren per jaar mee aan kerkelijke vieringen in 
Nuenen en omgeving. Voor deze avond hebben ze bekende en onbekende kerst-
liederen op het programma staan. Het koor bestaat 25 jaar en telt ongeveer 30 le-
den. Heeft u er wel eens over gedacht om te gaan zingen in een koor ?? Dan kunt 
u op deze avond eens komen kijken en luisteren. Maar... als u gewoon heerlijk wilt 
komen luisteren bent u ook van harte welkom! Entree is gratis! Er zijn alleen maar 
80 plaatsen, dus vol is vol.
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Sinterklaas bracht onlangs ook een bezoek 
aan winkelcentrum Kernkwartier. Hier is hij 
met zijn Pieten bij Kapsalon Werner  Ulrich.

Sint swingt op St Jozefschool
Vrijdag 1 december: de leerlingen van de Sint Jozefschool verwachten de Sint
Opeens zien ze iets vreemds lopen op het paadje van grind
Daar loopt een mevrouw met een wit paard aan de hand
Het is het paard van Sinterklaas dat was gestrand!
Een tijdje later zien ze dan eindelijk Sinterklaas lopen
Zijn paard was er stiekem tussenuit geslopen!
De Sint en zijn Pieten gaan over de rode loper naar binnen
Nu kan het Sinterklaasfeest echt gaan beginnen!
In groep 1,2,3 worden ze getrakteerd op muziek, dans en een lied 
Natuurlijk is er ook tijd voor een gezelschapsspelletje met Zwarte Piet
De Sint is blij te zien dat er steeds meer kinderen in groep 1,2,3 rond lopen
Volgend jaar moet hij beslist veel meer kadoo tjes gaan kopen
In groep 4,5,6 worden er veel leuke Sinterklaas-spelletjes gespeeld
Met een ruilspel worden later de kadootjes gedeeld.
Groep 7 en 8 was met de surprises een tijdje zoet
En zien dat de Sint met gemak een supermoeilijke som doet.
In de middag gaat de bovenbouw nog pepernoten pakken
En een mooie Wuppie-piet in elkaar plakken.
Veel te snel kwam er een einde aan dit erg gezellige Sinterklaasfeest
Hartelijk dank aan allen maar aan de Sint natuurlijk het allermeest!

Sinterklaas bij de Dassenburcht
Maandag bracht Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan basisschool De Das-
senburcht. Sint en zijn Pieten waren met een parachute uit het vliegtuig gespron-
gen en in een berg hooi geland. Helaas op de verkeerde plek. Daarom heeft boer 
Arjan ze met zijn tractor naar school gebracht. Alle groepen gaven daarna een 
optreden in de aula. Sint ging de klassen nog langs met een spel voor de tablet. 
Het klassencadeau was een houten knikkerbaan en smartgame. 

Zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was………
Aanvaarding mobiliteitsvisie door de raad op 14 december a.s.? 

Medio vorig jaar heeft de Gemeenteraad van Nuenen bijna unaniem de aanleg van de 
zgn. Verbindingsboog en de Openstelling van de busafritten aan de Geldropsedijk/ A270 
geblokkeerd. Reden: het ontbreken van nader onderzoek waaruit nut en noodzaak daar-
voor zou blijken gelet op de toekomstige verkeersontwikkeling/ -afwikkeling in Nuenen. 
Ook informatie over de overlast (geluid/ fijnstof) voor omwonenden aan Meijerlaan/ 
Geldropsedijk ontbrak. 
Op 14 december a.s. wordt diezelfde Raad gevraagd de zgn. Mobiliteitsvisie Nuenen vast 
te stellen. Het College van B&W meent hiermee tegemoet te zijn gekomen aan de wensen 
van de Raad, ook op voornoemde punten. Helaas: niets is minder waar!
Nader onderzoek (fijnstofbelasting en geluidsoverlast) heeft nog steeds niet plaatsgevon-
den; is wel een jaar lang toegezegd en zou thans voor 2018 op de rol staan.
Ondertussen is de Openstelling van genoemde busbanen gewoon in de voorstellen opge-
nomen incl. passende financiering daarvoor. Dus zonder die nadere onderbouwing maar 
met grote nadelige gevolgen voor de aanpalende wijken.
In de Mobiliteitsvisie wordt de huidige belasting van de Helmondweg/ A270 als gegeven 
aanvaard. Geen initiatieven om tot verdere beperking van snelheid (geluidshinder/ fijn-
stof) te komen.
Meer in het algemeen wordt er naar gestreefd om het doorgaande verkeer door Nuenen 
(naast de A270, op de Europalaan en de Smits van Oyenlaan) te handhaven op het huidi-
ge niveau. Een nobel streven als men zich realiseert dat er vele aanwijzingen (incl. eerdere 
onderzoeksrapporten) zijn, waaruit blijkt dat rekening moet worden gehouden met een 
substantiële toename bijv. op de A270 met 50% in de komende jaren!
Het beleid is volgens de Mobiliteitsvisie gericht op het voorkomen van sluipverkeer -gro-
tendeels afkomstig van elders - door de Nuenense woonwijken. Het feitelijk toch invoeren 
van de Verbindingsboog (door het opheffen van eerdere afslagverboden aan de Opwet-
tenseweg) geeft echter het sluipverkeer richting Geldrop resp. Eindhoven vrij baan; de ge-
plande openstelling van de busbanen aan de Geldropsedijk heeft een soortgelijk effect op 
grotendeels hetzelfde traject. 
Het op deze e.a. andere wijzen faciliteren van het regioverkeer (ca.70% van het totale ver-
keersaanbod!) dóór Nuenen heen maakt onze Gemeente zeer populair bij buurtgemeen-
ten én Provincie. Nuenen laat zich echter (overigens samen met Eindhoven) de rol van af-
voerputje van de regio aanleunen. Dat maakt vele vrienden, maar niet in Nuenen!
Voorgaande heeft de Belangenvereniging Nuenen Groen er toe gebracht de Raad te ver-
zoeken haar verantwoordelijkheid t.o.v. de betrokken inwoners (nogmaals) te nemen en 
de definitieve besluitvorming over de voorliggende Mobiliteitsvisie op te schorten tot dat 
wel deugdelijke onderzoek - al dan niet op eigen initiatief van de Raad - is gedaan.
Ook deze keer zou de aanwezigheid van vele Nuenenaren op de publieke tribune de Raads-
leden kunnen helpen bij het nemen van een dergelijk besluit. Kom daarom naar de Raads-
vergadering op donderdagavond 14 december a.s.! Zelf inspreken kan trouwens ook.

Bestuur Belangenvereniging Nuenen Groen/ www.nuenengroen.nl

Het is een strategische keuze…..
In Rond de Linde Nr. 48 en De Nuenense Krant 30.11.2017, heeft D66 nogal wat woorden 
nodig om nóg eens uit te leggen wat door D66 bedoeld werd met de ondersteuning van het 
amendement tot fusie met Son en het daarop volgend, Raadsbesluit 16 november 2017. 
Het artikel start met. ‘Het is een strategische keuze.‘ Nu is het zo dat strategie zich meestal 
richt op lange(re) termijn doelen, helder geformuleerd en in tijd en geld gezet. 
Helder geformuleerd?
D66 kiest voor Son, de partner die vrijdag 3 november j.l. in krant liet zetten ‘Son wil niet 
met Nuenen samen!’ Tijd; wanneer, fusie met Son?
D66 mist de kracht om ook maar, bij benadering, een datum te noemen waarop de fusie 
met Son gerealiseerd moet zijn. Nu nog niet, want Son is er nog niet aan toe.

Geld.
Ik kan me voorstellen dat D66 nog geen notie heeft van een beschrijving van het fusiepro-
ces met Son en men ook geen kijk heeft van de fusiekosten. Laat staan enig zicht op een 
eerste ‘proef begroting’ van, de door D66 c.s. gedroomde, nieuwe gemeente ‘Son-Nuenen.’
Tactiek …hoe pakt D66 het aan?
D66 kiest voor een partner die niets wil. (Raadsbesluit van Son.) D66 gaat ervan uit dat de 
Provincie kwaadwillig Son dwingt. Een mogelijk fusieproces start dan onder een zeer 
slecht gesternte met als gevolg dat een en ander verschrikkelijk lang gaat duren. 

Visie.
De vóór- en nádelen van fusie, op dit moment, met Son of Eindoven worden door D66 niet 
naast elkaar gezet, jammer voor de Nuenense burger. D66 hanteert hier de ‘op termijn’ variant.
Nietszeggend, omdat in het hele artikel geen enkele datum genoemd wordt. Samen in één 
stuurhut met het groene, dynamische, Eindhoven is voor D66 inmiddels een punt achter 
de horizon.
Zo denkend wordt de D66 visie over een bestuurlijke toekomst van Nuenen wel erg mager 
en risicovol.
D66 start het artikel met ferme woorden maar kijk ik naar de daden dan bekruipt mij het 
gevoel dat D66 het helemaal niet erg zal vinden dat een mogelijk fusieproces met Son 
héél, héél lang duurt. Een gevoel dat ik ook heb bij de 5 andere partijen die dit raadsbesluit 
smeedden. Regelmatig hoor ik dat Nuenen weer een sluitende begroting heeft, dáárin ben 
ik pas geïnteresseerd als zo’n begroting is gebaseerd op de kosten voor de Nuenense bur-
ger die, pak weg, op het gemiddelde van Brabant liggen. Fusiekeuze geen onderwerp van 
gemeenteraadsverkiezingen? Aldus D66.
D66 geeft aan dat nu er een meerderheidsbesluit ligt om ‘in de toekomst’ met Son te fuseren
de fusiekeuze geen onderwerp meer hoeft te voor de verkiezingen op 21 maart 2018.
Dat klopt voor de partijen D66, W70, Groen Links, SP, CDA en De Combinatie.
Zij vormen, op dit moment, op het punt fusie met Son, een democratische meerderheid. 
Op het belangrijkste punt voor de verkiezingen op 21 maart 2018, fusie met Son, zijn ze aan 
elkaar geketend en moeten ze tijdens de verkiezingen over dit punt hetzelfde lied zingen.
Echter voor de vele Nuenense burgers die rechtstreeks willen fuseren met Eindhoven en 
niet kiezen voor een omweg met onwillige partner Son, valt er buiten de ‘Sonse-Zes’ wel 
degelijk iets te kiezen er zijn nog voldoende, andere partijen om, op 21 maart 2018, een 
‘fusiestem’ uit te brengen.
Deze kiezers willen de kansen door snelle bestuurlijke aansluiting bij hét regionale cen-
trum voor Innovatie, Technologie, Design, Lobbykracht, Hoog welzijnsniveau ..Eindhoven, 
zo snel mogelijk benutten door in de stuurhut te zitten van de vernieuwde stad Eindhoven. 
Er kan dan zomaar een ander politiek landschap ontstaan alwaar ook de Provincie reke-
ning moet houden!  Wim Metsemakers, Prunuslaan 5 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

 

Stinkt (ver)bouw van de Hongerman?
De VVD Nuenen dringt erop aan dat het besluit tot (ver/nieuw)bouw van de Hongerman 
op korte termijn wordt genomen. 
De reden is dat verwacht wordt dat als Nuenen fuseert (met wie dan ook) vóórdat het be-
sluit tot (ver/nieuw)bouw genomen wordt, deze niet nodig blijkt te zijn en door de Provin-
ciale Staten zal worden tegengehouden.
Als je logisch nadenkt, moet je concluderen dat de Gemeente Nuenen, incl. B&W, bereid is 
de burgerij op te zadelen met veel kosten, die achteraf blijken niet nodig te zijn.
Weer een teken van slecht bestuur, lijkt me. Laten we maar gauw fuseren.

Jan Lammerts,  Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

Sinterklaas met een duikvlucht    
naar de Dassenburcht
Vol verwachting stonden de kinderen van basisschool De Dassenburcht op 
het schoolplein te wachten. Wachten op Sinterklaas en zijn Pieten die onze 
basisschool kwamen bezoeken. Dit jaar was het wachten extra spannend. 
Op vrijdag 1 december kregen de kinderen namelijk een brief waarin stond 
dat de Sint met een parachute zou landen op het schoolplein. Om hem te 
helpen hadden de kinderen al een groot kruis gezet op het schoolplein, zo-
dat de Sint onze school vanuit de lucht zou herkennen! 

nog een liedje zingen, of gewoon even 
kletsen met de goedheiligman. In de 
bovenbouw bracht de Sint flitsbezoek-
jes tussen de surprises door. De kinde-
ren en Sint genoten van al het moois 

Er klonk in de verte vliegtuiggeronk, 
dus vol spanning stonden alle kinderen 
naar de lucht te kijken. Maar….geen 
parachute te zien. Wat bleek? De Sint 
was door de harde wind in een weiland 
terecht gekomen. De boer was gelukkig 
zo aardig de Sint met zijn tractor naar 
onze school te brengen. Daar werd hij 
onthaald door juichende kinderen! 
In de aula trakteerden de leerlingen 
van de onderbouw de Sint op prachti-
ge optredens, gadegeslagen door vele 
ouders en kleine broertjes en zusjes. Er 
werd gezongen, gedanst, en ook Sin-
terklaas deed gezellig mee.  Alle twaalf 
groepen van De Dassenburcht werden 
hierna vereerd met een bezoekje. Zo 
konden de leerlingen, getooid met 
prachtige -zelfgeknutselde- mutsen 
hun tekeningen aan Sinterklaas geven, 

Sinterklaas opgehaald door schoolband
Ook dit jaar werd basisschool 'de Wentelwiek' weer bezocht door Sinter-
klaas en zijn pieten. Zij werden vol enthousiasme opgewacht door de kinde-
ren van de basisschool, de peuters van Korein Kinderplein en Kids society 
Erica. Ook de ouders en jongere broertjes en zusjes stonden weer vol ver-
wachting op hen te wachten. 

dat iedereen voor elkaar gemaakt had. 
Het was een heerlijk ochtendje, be-
dankt Sinterklaas voor het bezoekje 
aan De Dassenburcht, en graag tot vol-
gend jaar!

 Sint en de pieten in de aula van basisschool De Wentelwiek.

Op de Wentelwiek was dit jaar speciaal 
voor Sint en zijn pieten een school-
band gevormd. Deze bestond uit twee 

kinderen van elke groep. De school-
band heeft met veel plezier geoefend 
zodat zij Sinterklaas en zijn pieten, al 

zingend en begeleidend met instru-
menten, op konden halen. 
Sint en zijn pieten waren blij verrast 
door dit warme onthaal. Zeker toen zij 
op het schoolplein aankwamen en 
daar al die blije gezichtjes zagen. Na 
een aantal liedjes te hebben gezongen, 
werd het feest voortgezet in de aula. 
Sinterklaas is zeer betrokken met onze 
school en vertelde dat hij zich weer he-
lemaal thuis voelde bij ons. Sint werd 
welkom geheten door juf Yvonne, de 
directrice van de Wentelwiek. De 
schoolband trad nog een keer op voor 
Sint en ook speelden een paar kinde-
ren speciaal voor Sinterklaas een liedje 
op hun eigen instrument.

Het feest was nog niet ten einde! Sin-
terklaas kwam namelijk samen met de 
pieten in alle groepen op bezoek. Ook 
mochten een aantal kinderen voor Sin-
terklaas een stukje voorlezen. In de 
groepen 1 t/m 4 kregen de kinderen 
een cadeautje van de Sint. In de groe-
pen 5 t/m 8 waren prachtige surprises 
gemaakt. 

Sinterklaas is ontzettend trots op de 
kinderen van de Wentelwiek en kijkt 
uit naar volgend jaar.

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 8 december organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is 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.

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

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

PEDICURE Alta Grace 
wenst u fi jne feestdagen en 
een gezond 2018 toe. Tot vol-
gend jaar! Tel: 06-50 57 11 83.

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S
GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

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

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

TE KOOP: kerstbomen 
van € 5,- tot € 15,-. Open-
haard- en kachelhout, aan-
maakhoutjes, houtschijven 
voor kerststukjes te ma-
ken, verse eieren, aardap-
pels, winterwortels en boe-
renkool. Onze kerstmarkt, 
fam. v. Baren, Boord 30 
Nuenen. Tel. 040-2836270.

O P B E R G R U I M T E , 
MOTORSTALLING, 
WINTERSTALL ING 
AANGEBODEN. Ook 
meubels. GEEN werk-
ruimte SVP. Nabij CEN-
TRUM Nuenen. Maxi-
maal € 50,- per maand. 
Tel. 06-13800939.
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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 
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 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

20.00 uur Chouffe Kabouteravond
 Café Ons Dorp

Vrijdag 8 december
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis in Lieshout
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 9 december
13.00-16.00 uur Quiltartikelen in kerstsfeer
Van Gogh Kerkje, Papenvoort 2A in Nuenen
13.30-16.30 uur. Elk half uur rondleiding in 

Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen

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

Openluchttheater Mariahout 
20.30 uur Pieter Jouke

Ons Tejater Lieshout

Zaterdag 9 december
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

Zondag 10 december
15.00 uur Winterconcert, muzikale wande-

ling met Blue Planet Harp ensemble
H. Clemenskerk Nuenen

Zondag 10 december
18.30 uur ‘Noem mijn naam…’

Wereldlichtjesdag Nuenen
buitentheater van het Boordhuys

Boord 37, Nuenen

Maandag 11 december 
14.00 uur Ingrid Gans 

 D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen

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

Het Klooster
19.30 uur Kersttijd bij KBO Lieshout

Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 12 december
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
9.30 uur Computercafé: Veilig werken met 

uw computer. Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

14.00-16.00 uur Kienen. Jo van Dijkhof

Donderdag 14 december
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

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
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 16 December
Moonlightshoppen
Nuenen Centrum

Alle winkels open tot 22.00 uur

Zaterdag 16 en zondag 17 december
11.00-16.00 uur Kerstmarkt 

Dorpswerkplaats

Zaterdag 16 december 
13.30-16.30 uur. Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
 17.00-20.00 uur Levend Kerstverhaal
Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen

Zondag 17 december
13.00 uur Opening levende kerststal

(Geopend t/m 30 dec. 11.00-16.00 uur 
m.u.v. maandagen en 1e kerstdag) bij 

Boerderij de Krakenburg! Olen 50 Nuenen

Zondag 17 december 
14.00 uur Kerstconcert Primavera 

Dorpshuis in Lieshout
15.00 uur A Ceremony by Choirs

 Regenboogkerk, Sportlaan 5 Nuenen

Maandag 18 december
13.30 uur KBO Kerstviering Nederwetten

De Koppel te Nederwetten
20.00 uur Kerstkienen. Cafè ‘Van Lieshout’, 

Dorpstraat 58 in Lieshout

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 09 december 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 10 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 09 december 18.30 uur: Drie-
ka van de Tillaart.
Zondag 10 december 11.00 uur: Anna 
Kluijtmans - Swinkels; overleden ou-
ders Vermeulen - Donkers en familie; 
Henk Rooswinkel ( namens buurt Lin-
denlaan ); Hub Verhoeven; Toos Nijs-
sen; Beppie van Lent - Paulussen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Mies de 
Meester, Spegelt 36. Wij wensen de fa-
milie en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

De opbrengst van de extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie was in 
Nuenen € 396,67.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 dec. 11.00 uur viering, paro-
chiekoor, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Wilhelmina Maria van Hout Jansen; Sjef 
en Lena Saris - Swinkels; Wim en Anna 
van Erp - Wuijtenburg; Toon van Erp.

Nog inne keer krijg ik goei nieuws… 

Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam 
in de steek gelaten hebben wij afscheid moeten nemen 
van mijn man, onze geweldige vader en onze trotse opa

Wim de Groot
Wilhelmus Hendrikus Johannes Helena

Echtgenoot van

Nellie de Groot-Geven
 *Gerwen, 12 juli 1946 † Gerwen 3 december 2017

           Nellie de Groot-Geven 

            Bjorn en Zel
             Tyrone, William, Stephanie

            Niels en Jakeline
             Danique, Lucas, Ivo

            Lars en Karlijn
             Lexi 
Torenakker 4
5674 RT Gerwen

Wim is thuis waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen op 
woensdag 6 december tussen 19.00 en 20.00 uur.

De afscheidsdienst voor Wim zal plaatsvinden op vrijdag 8 december 
om 11.00 uur in de St.Clemenskerk, Heuvel 15 in Gerwen.
In plaats van bloemen ontvangen wij liever een gift voor het 
KWF Kankerfonds. Hiervoor staan de collectebussen bij het 
condoleanceregister achter in de kerk.

 Later die dag zullen wij Wim in besloten kring naar het crematorium 
begeleiden.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie was in 
Gerwen € 103,95.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 december 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Martien van de Wetering; Overleden 
ouders Dekkers-Rooijakkers en over-
leden familie Dekkers; Jan en Anna 
van Genugten-Kuijpers.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie was in 
Nederwetten € 128,95.

Zingen op Eerste Kerstdag   
in Nederwetten?
Evenals vorig jaar hebben we nu ook 
weer het plan, om op Kerstmorgen de 
viering in de kerk van Nederwetten op 
te luisteren met zang. Zoals u weet heeft 
de Lambertuskerk sinds november 2016 
helaas geen eigen kerkkoor meer. Vorig 
jaar is gebleken dat de 18 enthousiaste 
mensen die zich hadden aangemeld een 
eenmalig maar goed alternatief vorm-
den. Iemand zei treffend: “Pastoor Freek 
Groot zou het niet gewild hebben: een 
Kerstviering zónder erbij te zingen!” 
Het werd een stemmige en feestelijke 
Eerste Kerstdag-viering, er werd met 
bezieling gezongen!
We hebben Wim Renders weer bereid 
gevonden om er de schouders onder te 
zetten. En daarbij roepen we parochia-
nen op, die op Eerste Kerstdag in de 
viering kunnen en willen zingen, om 
zich aan te melden. Het zo te formeren 
Eenmalig Kerst Koor zal enkel en al-
leen op Eerste Kerstdag zingen, om 
half tien ’s morgens, in de kerk van Ne-
derwetten. 
Iedereen die van zingen houdt is wel-
kom, of je nu bij een koor bent, bij een 
koor geweest bent, óf dat je zingen ge-
woon fijn vindt. We zingen bekende 
Kerstliederen, die iedereen kent. De 
insteek is: eenstemmig, niet al te moei-
lijk, niet al te hoog, voor iedereen pret-
tig om te doen. Als het niveau van de 
groep het toelaat, zou er een enkele 
eenvoudige meerstemmigheid bij kun-
nen komen.

We repeteren op dinsdag 19 en woens-
dag 20 december van 19.00 uur tot 
20.30 uur. Het is voldoende om één 
van deze twee repetities bij te wonen.

U kunt zich aanmelden bij Theo van 
den Tillaart (tel.: 040-2836039 of e-
mail: t.vandentillaart@onsnet.nu) of 
Nel Bussink (tel.: 040-2840289 of e-
mail: nel.bussink@hetnet.nl ). Belang-
rijk: laat ook weten op welke van de 
twee repetities u aanwezig bent. We 
rekenen op een flinke opkomst, zodat 
de viering op Eerste Kerstdag, net als 
vorig jaar, weer een mooie én muzikale 
viering wordt!

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

Zondag 10 december. Voorganger: ds. 
K. Seijdell uit Eindhoven. Tweede Ad-
ventszondag. Er is kindernevendienst 
en jongerenviering. De collecte is voor 
Edukans. Elke donderdag bent u vanaf 
10.00 uur welkom in het Open Huis 
voor ontmoeting bij een kop koffie of 
thee. Dat gebeurt in onze mooie nieu-
we ontmoetingsruimte. U vindt er al-
tijd iemand om even mee te praten. 
Onze kerk is elke zondag geopend. 
Voor andere activiteiten: zie onze web-
site onder ‘Agenda’.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 7 december. 17.30 Lof; 
18.30 uur, H. Mis, H. Ambrosius, bis-
schop en belijder; gedachtenis van de 
Advent. 
Vrijdag 8 december. 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, Feest van het Onbevlekte 
Hart van de H. Maagd Maria; gedach-
tenis van de Advent. 
Zaterdag 9 december. 08.30 uur 18.30 
uur H. Mis van de Advent. 10.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 10 december. Tweede zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 11 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Damasus, paus en martelaar; 
gedachtenis van de Advent. 
Dinsdag 12 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Lucia, maagd en martelares; 
gedachtenis van de Advent. 
Woensdag 13 december. 06.30 uur ge-
zongen Gulden Mis; gedachtenis van 
Quatertemperwoensdag in de vasten. 
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.

Uitleenpunt   
hulpmiddelen  
Son en Breugel stopt
ZuidZorg en Medipoint hebben uit 
kostenoverwegingen besloten het uit-
leenpunt van hulpmiddelen aan het 
CMD-plein in Son en Breugel per 1 ja-
nuari 2018 te sluiten. Beide partijen 
betreuren de naderende sluiting.
Hulpmiddelen kunnen vanaf 1 januari 
2018 niet meer worden geretourneerd 
in Son en Breugel, maar wel in Best 
(Nazarethstraat 173, adres wijzigt per 
1 januari 2018 in Zonnewende 173) of 
in Eindhoven (Kastelenplein 173). In-
dien gewenst kan het hulpmiddel ook 
thuis worden opgehaald. Klanten die 
nog een hulpmiddel in hun bezit heb-
ben, worden per brief nader geïnfor-
meerd door Medipoint. 
Vragen? Neem contact op met Medi-
point via 088 - 10 20 100. 
www.medipoint.nl www.zuidzorg.nl

 Quiltartikelen in kerstsfeer
Gedurende de maand december is het Van Gogh Kerkje volledig in kerstsfeer. 
Aanleiding om een verkoop van quiltartikelen, ook in kerstsfeer, te organiseren. 
De artikelen zijn gemaakt door de Nuenense quiltgroep, die quilts maakt en weg-
geeft aan tehuizen in Oost-Europa. Met de opbrengst van deze kerstverkoop kan 
er weer materiaal voor nieuwe quilts gekocht worden. 
De laatste maanden is er door de quiltgroep van 25 dames hard gewerkt om van 
kerststoffen mooie artikelen te maken. Er worden onder andere kransen, kussens, 
kleedjes, tafellopers, versieringen voor in de boom en in huis, kleine wandkleden 
en ook een paar eenpersoonsquilts in kerstsfeer aangeboden. U bent welkom op za-
terdag 9 december van 13-16 uur in het mooie Van Gogh Kerkje, Papenvoort 2A in 
Nuenen. Voor informatie kunt u terecht bij Geke Weerman, 040-283 71 69.
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PUZZELHOEKWeek 49

Kruiswoord

Horizontaal: 1 zevenarmige kandelaar 6 Deense stad 12 honingbij 
13 lof bewijzen 15 vogel 18 Japanse papiervouwkunst 20 dierentuin 
21 onder leiding van 23 boerenbezit 24 vulkaan op Sicilië 26 prak 28 broedplaats 
29 laan 31 volstrekt niets 33 gebogen been 34 water in Utrecht 36 oververmoeid 
38 radio-ontvanger 41 kortom 43 kleur 45 vorstentitel 47 schrijfbenodigdheid 
49 grafvaas 51 heidemeertje 52 hemellichaam 55 sierlijk 58 mestvocht 
59 nutteloos 60 inwerking 61 bot v.e. skelet.

Vertcaal: 2 ovaal 3 ontkenning 4 voorteken 5 mannelijke hond 7 van de 
8 daarbinnen 9 zelfkant 10 vogelbek 11 water bij de polen 14 tweewieler 
16 inzet bij een spel 17 hondachtig roofdier 18 deel v.e. fornuis 19 eetgerei 
22 Chinese munt 25 sleetje rijden 26 gegrild schapenvlees 27 deel v.e. vis 
28 pl. in Frankrijk 30 loofboom 32 vrouwelijke kip 35 kunstleer 
36 spottende titel 37 waardeloos 38 herkenningswijsje 39 concurrente 
40 voorjaar 42 hartstochtelijk 44 slee 46 snelle loop 48 uitroep 50 landsgebruik 
53 drinkbakje 54 etcetera 56 streep 57 dwaas.

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

G E B E U R T E N I S

S P I O N U S C O U T

B C K G R I E K N W K

A H A B E A T R I X N E L

M I N L G G M B E U

I M P A S S E O O R A R T S

A A K A R A

V E R L I E S A N G S T I G

O F D T T P E T B I

U F O V I O L I S T R I S

W E C K L A N T V Z T

N U R S E M O M E G A

K U S T V A A R D E R

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

Oplossingen wk 48
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

W I E L E R B A A N

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

ALLEGORIE
CELGROEI
CIRCA
CLICHE
COBRA
DORSEN
ETTER
EVALUATIE
GLOEDVOL
GRAAT
GRAVEL
HIAAT
HIGHTECH
IDAHO
JAMAICA
KWIEK
NAAIKISTJE
RUCHE
SCHIEDAM
TOTDAT
TUKJE
VADSIG
VALHELM
VOLMACHT
WAAROM
ZAALRUIMTE
ZALIG

H C E T H G I H I A A T
W D I V C L I C H E L L
Z O G R A V E L I N L O
A R B O C L V T A N E V
A S D S G A U A T Z G D
L E C R L T I A D E O E
R N O H A K C R T S R O
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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 
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week 47, Mw. W. Nolles, Nuenen.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken hebben 
met terminale zorg of zorg aan men-
sen met dementie en/of chronische 
ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:   

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

DB2 Adventure Store   
MTB tourtocht
Op zondag 17 december 2017 wordt er een unieke MTB-tourtocht in Hel-
mond georganiseerd. Deze tourtocht wordt gekenmerkt door uitdagende, 
maar adembenemend mooie uitzichten. Verder wordt er door gevarieerde 
landschappen ge� etst, zoals langs het water, door afgelegen akkers, in het 
bos, over de Gulberg en langs monumentale gebouwen. 

Drukke tijd bij BCL 
De periode rond december en januari is traditioneel een 
drukke tijd bij Badminton Club Lieshout. Naast de competi-
tiekalender en wekelijkse speelavonden, zijn er ook diverse 
nevenactiviteiten als het Frans Biemans kerstballentoernooi 
(20 december), Kwizut, de Nieuwjaarsborrel (4 januari) en 
een nieuwe PubQuiz (26 januari). 

Programma: 
Zondag 10 dec. 10.00 uur: BCL-H1 - BC Oosterhout-M3.
Zondag  10 dec. 10.00 uur: BCL-U15 - BC Bavel-U15/4.

De routes van deze tocht zijn volledig 
uitgepeild. Er worden drie routes aan-
geboden, welke elkaar soms overlap-
pen, dus er is voor ieder wat wils. Er 
wordt over drie afstanden gefietst: 20, 
45 en 60 km. De langste en tevens 
zwaarste route gaat over de Gulber-
gen, het hoogste punt van Noord-Bra-
bant. Natuurlijk is de kans groot dat je 
nat, vies en modderig wordt. Dat is 
juist het mooie aan deze uitdagende 
tourtocht, die je letterlijk en figuurlijk 
uit je comfortzone haalt. Voor alle ge-
dane moeite word je natuurlijk door 
onze organisatie beloond, met als af-
sluiter een broodje hamburger of 
worst met consumptie. Je mag dus uit-
bundig met je maatjes en/of familie je 
geleverde prestatie vieren, door samen 
bij de finish te genieten van muziek, 
versnaperingen en gezelligheid. 
De kosten hiervan bedragen slechts 
5,00 euro. Vooraf inschrijven is mo-
gelijk via: www.ridestrong.nl. Voor-
inschrijving bespaart je een hoop tijd 
’s morgens en bovendien, je krijgt een 
gratis hamburger met frisdrankje. 

Deze tourtocht wordt feestelijk afge-
sloten bij de sport & outdoor winkel 
Adventure Store in Mierlo-Hout (Hel-
mond). Ter plaatste word je verwel-
komd met een broodje hamburger of 
worst van de barbecue en een drankje. 
De finishplaats wordt voorzien van 
muziek, tentjes ter beschutting tegen 
de kou en uiteraard van een gezellige 
ambiance! Tegelijkertijd is de winkel 
deze zondag 17 december gewoon ge-
opend voor consumenten van 10 tot 
17 uur. Uiteraard wordt er tijdens deze 
koopzondag ook uitleg gegeven over 
het winter Weberen. Een unieke kans 
om de geheimen van gezond en lekker 
barbecueën te leren, en… een Weber 
barbecue is het ideale kerstcadeau.

Heb je geen fiets? Geen nood aan de 
man, je kunt een mountainbike huren. 

De tocht start bij de sportschool YorAC-
TION, gevestigd aan de Van Meelstraat 
1a. Na de afterparty kun je terug naar de 
sportschool fietsen om daar je fiets af te 
spuiten en/of te douchen. Bij aanmel-
ding gelieve aan te geven of je gebruik 
gaat maken van deze gelegenheid. Op de 
dag zelf is het mogelijk om een kopje 
koffie te nuttigen en sportvoeding voor 
onderweg mee te nemen. 

Adriaan Scheepers wint zesde wedstrijd

op korte afstand gevold door Toine 
Raaijmakers met 81 punten. Na de pau-
ze ging men er nog eens extra recht 
voor zitten, en men was niet van plan 
om de overwinning zomaar cadeau te 
doen. Diverse malen werd de jury aan 
de speeltafels ontbonden om hun fiat te 
geven. Maar het was toch uiteindelijk 
de man uit Lieshout Adriaan Scheepers 
die met goed en gedegen spel de over-
winning naar zich toetrok, gevolgd 
door Barry van Dun die zich tot het ui-
terste inspande voor de overwinning 

Bij binnenkomst voelde het al meteen 
warm aan in de sfeervol aangeklede 
kantine en met de contouren nog dui-
delijk zichtbaar van alweer een zeer 
geslaagd Sint Nicolaas feest voor de al-
lerkleinste van onze vereniging. Over 
de opkomst had de organisatie ook de-
ze avond weer niet te klagen.
Bij aanvang van de wedstrijd zag het er 
nog niet naar uit dat deze avond een 
ongekend spannend slot zou krijgen, in 
de eerste ronde was het Ruud Vogels 
die met 87 punten de leiding nam met 

Uitslag rikken bij 
RKVV Nederwetten
1 prijs met 115 punten Ruud Beks 
2 prijs met 111 punten Pino Beks 
3 prijs met 97 punten Jan Langenberg 
4 prijs met 60 punten Jan van Lankveld 
5 prijs met 59 punten Rinus  van Gastel. 
De volgende kaartavond vrijdag 22 de-
cember, aanvang 20.30 uur.
In de kantine van RKVV Nederwetten

Goede generale     
voor zwemmers Z&PV Nuenen
Door Marie Louise Kardol

Van 14 t/m 17 december worden in Eindhoven de Nederlandse Junioren en 
Jeugdkampioenschappen korte baan gezwommen, een week later gevolgd 
door de Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan in Hoofddorp. 
Afgelopen weekend was voor een aantal deelnemers uit Nuenen de laatste 
wedstrijd voor die kampioenschappen.

ren en 7 dames van start gaan voor 
Z&PV Nuenen. Kanshebber op een fina-
le plaats Ruud van Heerbeek testte zijn 
vorm op de 50 en 100school en zette op 
de kortste afstand een snelle 29.26 neer 
(PR). Voor Wouter Sijmons, Frans 
Slaats, Joeri Phaff waren er geen nieuwe 
toptijden, maar vooral de manier van 
zwemmen biedt mooie perspectieven 
richting de ONK. 
Dat geldt ook voor Merel Phaff en 
Susan Teijken, die dan misschien nog 
net boven hun PR’s bleven afgelopen 
weekend, maar waarvan de vorm dui-
delijk stijgend. Of Britt Bogers ook in 
Hoofddorp mag starten moeten we nog 
even afwachten, haar ultieme poging 
op de 50vlinder strandde op minder 
dan een halve seconde van de limiet.

Het team voor de NJJK in Eindhoven 
bestaat uit totaal 5 jongens en 1 meisje. 
Van die zes zwommen Alexander 
Nijst, Bram Zwetsloot en Milan Meurs 
afgelopen zondag in Tilburg nog een 
paar afstanden in voorbereiding op dat 
toernooi. Zo startte Alexander op de 
50vlinder en 50vrij, met op die 2e af-
stand een mooi persoonlijk record van 
26.07. Milan waagde zich aan de 50rug 
en 100wissel en ook hij zette een nieuw 
PR neer, op de 100wissel werd het 
1.04.75. Voor Bram net geen PR’s maar 
met 54.87 op de 100vrij en 1.08.64 op 
100 school zwom hij wel top 10 tijden 
in Nederland. Voor alle 3 de heren dus 
een mooie stap richting het kampioen-
schap van volgende week.
 Bij het senioren toernooi zullen er 9 he-

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

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

ATB-toertocht
Fietsen in het groen 
rond Geldrop
Mountainbiken over de mooiste paden 
en door de mooiste gebieden van Zuid-
Oost Brabant.
Dat kan op zondag 10 december. Op 
die dag organiseert WTC Café Wilhel-
mina en TML Dommelstreek, hun 
jaarlijkse mountainbiketocht ‘Rondje 
Geldrop’.
Met afstanden van 30, 40 en 50 kilo-
meter, een tocht om niet te missen.
De ATB tocht voert de deelnemers 
door de bosrijke omgeving van 
Geldrop en Mierlo en zal dan ook een 
mooie en afwisselende route zijn. Ook 
zullen er verschillende klimmetjes en 
singletracks in het parcours opgeno-
men zijn.
Halverwege de route is een verzor-
gingspost om even wat nieuwe energie 
te tanken en terug op adem/tempera-
tuur te komen.
Inschrijven en start is tussen 9.00 en 
10.00 uur op het clubpaviljoen van 
TML Dommelstreek, Kervel 10 in 
Geldrop. Na afloop is er de mogelijk-
heid om de fiets af te spuiten en nog 
wat na te genieten met een drankje.
Meer info https://www.tmldommel-
streek.nl/veldtoertocht2017/ , twitter-
pagina twitter.com/tmldommelstreek) 
en facebook-pagina (facebook.com/
tmldommelstreek

Neem dan ruim op tijd contact met de 
organisatie op (David, 06-48271008), 
zodat er een fiets voor je klaar staat bij 
de start.
De organisatie is in handen van Yor-
ACTION en Adventure Store Sport & 
Outdoor Helmond. Kijk voor meer in-
formatie op www.adventurestore.nl 

Zwemmen

Badminton

Door Antoon Hurkmans

Na een extra week rust omdat het spelershome door omstandigheden niet 
beschikbaar was, werd vrijdag de zesde rik wedstrijd gespeeld bij de sup-
portersclub RKSV Nuenen.

maar uiteindelijk met 88 punten genoe-
gen moest nemen met de tweede plaats.
Winnaar van de loterij een grote le-
vensmiddelenmand werd gewonnen 
door Frans Bressers.

Uitslag vrijdag 1 december
 1 Adriaan Scheepers 96 punten
 2 Barry van Dun  88 punten
 3 Ruud Vogels  87 punten
 4 Toine Raaijmakers  81 punten
 5 Jan Bertelink  74 punten
 6 Antoon Hurkmans 70 punten
 7 Gerard van Orsouw 64 punten
 8 Ad van Uden  59 punten
 9 Ad Vogels  54 punten
10 Frans Foolen 48 punten

Vrijdag 8 december is weer de volgen-
de rik avond, aanvang 20.15 uur. Loca-
tie kantine Pastoorsmast 14 Nuenen. 
Voor info: 06 10289797 of 040 2833254.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 9 december
EMK VE1 - Nuenen VE1  . . . . . . . . 15.30
Braakhuizen VE3 - Nuenen VE2  16.00
Zondag 10 december
Juliana ‘31 - Nuenen 1  . . . . . . . . 14.00
Nuenen VR1 - FC Gelre VR1  . . . 14.30
JEKA 2 -Nuenen 2  . . . . . . . . . . . . . 11.30
Nuenen 3 - Beerse Boys 3  . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - EMK VR1  . . . . . . . 12.00
Nuenen 4 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
UNA 4 - Nuenen 5  . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 4 - Nuenen 6  . . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen 7 - Geldrop 6  . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 8 - Gestel 4  . . . . . . . . . . . 10.00
Bladella 6 - Nuenen 9  . . . . . . . . . . 9.45
Acht 9 - Nuenen 10  . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 12 - Pusphaira 7  . . . . . . 10.00
Nuenen 13 - RKSV Heeze 5  . . . . 14.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 9 December
Nederw. Vet - Wilh. Boys Vet.  . . 16.30
Zondag 10 December
Menos 1 - Nederwetten 1  . . . . . 14.15
SBC 9 - Nederwetten 2  . . . . . . . . 13.00
Acht 7 - Nederwetten 3  . . . . . . . 10.00
Nederwetten 4 - Waalre 5  . . . . . 10.00
Nederwetten 5 - Pusphaira 8  . . 12.00
Nederwetten Vr 1 - EFC Vr 1  . . . 12.15
Nederw. Vr 2 - Pusphaira Vr 2  . . 10.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 9 december
RPC Vet - RKGSV Vet  . . . . . . . . . . . 16.15
Zondag 10 december 
RKGSV 1 - Tongelre 1  . . . . . . . . . . 14.15
EDN’56 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 3 - EMK 6  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV vr 1 - Acht vr 1  . . . . . . . . . 11.00

EMK
Vrijdag 8 december 
EMK 1 (zaal) - Den Hoek 3  . . . . . 20.55
DBS 3 - EMK 2 (zaal)  . . . . . . . . . . . 20.10
Zaterdag 9 december 
EMK VE1 - Nuenen VE3  . . . . . . . . 15.30
Zondag 10 december
WODAN 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 4 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
 EMK 3 - Best Vooruit 4  . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Nuenen 6  . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Nieuw Woensel 9  . . . . . 11.00
RKGSV 3 - EMK 6  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen VR3 - EMK VR1  . . . . . . . 12.00

NKV KORFBAL
Zaterdag 9 december 
NKV 1 - Animo 1 . . . . . . . . . . . . . . . 12.45
NKV 2 - Animo 2 . . . . . . . . . . . . . . . 11.30
Zondag 10 december
NKV 3 - Movado 3 . . . . . . . . . . . . . 19.10

EMK G1 najaars kampioen
Zaterdag 2 december is het G team van EMK na een grandioze overwinning 
bij ODC, met 2-9, kampioen geworden.

JO10-2 RKSV Nuenen kampioen
Afgelopen zaterdag is het team JO10-2 van RKSV Nuenen overtuigend ongesla-
gen kampioen geworden in de 3e klasse met maar liefst een doelsaldo van 62 voor 
en slechts 9 tegen. Enkel tegen JO10-3 van Nuenen werd gelijk gespeeld.
Met 2 wedstrijden en 6 punten voorsprong moest nog 1 punt behaald worden om 
het kampioenschap veilig te stellen. De wedstrijd was tegen WODAN JO10-2. 
Het was in het begin te merken, dat er toch wat spanning op de wedstrijd zat, 
WODAN nam verrassend de leiding, maar hierna waren de jongens en meisje 
van RKSV duidelijk de sterkste en wonnen overtuigend met 4-2. Hierna was het 
een groot feest met huldiging in de kantine en kinderchampagne  en buikschui-
vers onder de douche. Op naar de tweede klasse.

Mariahout - EMK 1-2
Door Cor Groenen

Vanaf de aftrap waren de bedoelingen van Mariahout duidelijk. Vanuit een 
gesloten verdediging wilden zij het proberen EMK moeilijk te maken. Dat 
was op zich niet eens een slechte tactiek en de EMK spelers hadden het er 
moeilijk mee. Continu een speler op je nek is niet bepaald iets waar je op aan 
het wachten bent. De komende wedstrijden zal EMK nog wel eens meer met 
dat feit worden geconfronteerd. 

Nederwetten ook tegen koploper verdiend op winst

Nederwetten - PVV 5-3
Door Louis Staals

In een voor het publiek zeer mooie wedstrijd heeft Nederwetten ook tegen 
koploper PVV de volle winst behaald. Met hard werken en een tomeloze in-
zet van begin tot einde een verdiende overwinning. 

het Mariahout doel, 1-1. Enkele minu-
ten later schampte Diender de bal voor 
doel na een voorzet van Messerschmidt. 
EMK doelman Cuppen moest na een 
aanval van Mariahout over links zijn 
team voor een nieuwe achterstand be-
hoeden. In de 82e minuut werd een in-
zet van Johan Janssen door een verdedi-
ger van de lijn gehaald. Enkele minuten 
later werd een corner door Christian 
Messerschmidt voor het doel gekopt en 
door Johan Janssen binnen geschoten 
(1-2). In de 85e minuut had EMK speler 
Dennis Degens pech dat zijn schot door 
de doelman werd gestopt en in 2e in-
stantie door een verdediger van de doel-
lijn werd gehaald. Een moeizame over-
winning voor EMK en hopelijk volgen-
de week tegen een meer voetballende 
tegenstander een betere wedstrijd. 
EMK doelman Edwin Cuppen werd 
door de supporters gekozen als Man of 
the Match.

van Roy Sleegers bereikte Matthijs 
Merkx en die gaf een puntgave voorzet 
op het hoofd van Niek Evers. Die zette 
de weer wat grotere marge op het sco-
rebord van 5-2. Maar, amper 2 minu-
ten later weer een goal van Johan van 
de Laak omdat de verdediging niet 
adequaat ingreep, 5-3.
Hierna wer d het toch weer spannend 
en over en weer kwamen er nog ver-
schillende kansen maar die resulteerde 
niet meer in goals. Derhalve, dank zij 
de grote inzet, de wil om voor elkaar 
door het vuur te gaan en de steun van 
de supporters een mooie overwinning 
op de koploper van deze klasse. Wat 
niet onvermeld mag blijven was ook 
het optreden van scheidsrechter de 
Bruin die de wedstrijd prima in han-
den had en met stip de hoogste snel-
heid had van alle spelers op het veld en 
overal ‘boven op’ zat. Volgende week 
op naar Menos, wel uit de onderste re-
gionen van onze groep maar de man-
nen van Trainer Toon van der Loo 
hebben laten zien dat, ondanks de vele 
blessures, een goede inzet en instelling 
van niemand hoeft te worden verloren.

 Na 5 minuten was er een kansje voor 
EMK, maar het schot van Johan Janssen 
ging naast. Doelman Cuppen moest 
hierna nog een keer ingrijpen om een 
Mariahout doelpunt te voorkomen. 
Hierna volgde een periode waarin EMK 
veel te weinig liet zien, en pas in de 43e 
min. testte Rick van den Bogaard de 
Mariahout doelman uit een vrije trap. 
De doelman was de winnaar. Na rust 
ontspon zich in ieder geval een wed-
strijd waarin de toeschouwers het ge-
lukkig iets warmer kregen. Maar de eer-
ste kansen waren niet voor EMK, maar 
voor de tegenstander. In de 58e minuut 
kopte Johan Janssen de bal in de handen 
van de doelman. Na een snel uitgevoer-
de counter kwam Mariahout op een 1-0 
voorsprong. Trainer Tom Vroomen 
voerde hierna wat omzettingen en wis-
sels uit. Deze pakten goed uit. Tom 
Diender, opgeschoven naar het midden-
veld krulde in de 75e minuut de bal in 

Al na 39 seconden gaf Giel van Korven 
een splijtende pass op Jesper Franc en 
die rondde beheerst af, 1-0. Nederwet-
ten was sterker, een voorzet van Toon 
van Rooij werd voor een open doel nog 
gemist door Matthijs Merkx maar in de 
23e minuut nam Toon van Rooij een 
corner en in de scrimmage die voor het 
doel ontstond scoorde Giel van Korven 
de 2-0. Amper 7 minuten later stoorde 
Toon van Rooij op eigen helft en kon de 
bal onderscheppen en vrij doorlopen 
en moeiteloos de PVV keeper passeren. 
3-0. Weer 5 minuten later werd een 
corner genomen door Niek Evers en de 
afvallende bal werd snoeihard inge-
schoten door Matthijs Merkx 4-0, een 
ongekende situatie voor Nederwetten. 
Maar in de 37e en 45e minuut werden 2 
afstandsschoten van respectievelijk Jo-
han van de Laak en Tim Smits prima 
binnen geschoten op identieke wijze en 
doelman Joey van den Boogaard ging 
niet helemaal vrijuit. Daarom brak de 
ruststand aan met een iets minder com-
fortabele voorsprong van 4-2.
Na de thee ging PVV toch weer wat 
beter voetballen maar een mooie pass 

Het kampioensteam van EMK G

 NKV verliest grip ondanks 
betere verdediging
In de wedstrijd NKV - Ready ‘60 stond voor de Nuenenaren het beperken van 
aantal tegendoelpunten centraal. De afgelopen weken waren teveel doel-
punten geïncasseerd en daarom lag de focus op de verdediging. Bij de Roer-
mondse tegenstander lopen snelle dames die graag actie naar binnen 
maken en één heer die ook vanuit snelheid het spel wil maken. Voldoende 
opties om het gevaar te beperken. Aanvallend geduld en gedisciplineerd 
naar de goede kansen werken. 

gen liet het afweten. Korfbal vereist op 
alle fronten focus en discipline. Met 
het vierde verlies op rij wordt elk vol-
gend duel steeds belangrijker voor de 
stand en daarmee handhaven. Met de 
toppers uit de klasse nog te gaan wordt 
het voor NKV een uitdagende klus om 
tenminste 5e in de poule te worden. 
Vertrouwen in en langs het veld, de 
juiste focus op zowel aanval als verde-
diging combineren en met elkaar, voor 
elkaar en door elkaar groeien naar de 
vorm die we in ons hebben.
Zaterdag komt Animo op bezoek, zo-
wel NKV 1 als NKV 2 strijden tegen de 
Geldermalse korfbalvereniging, loca-
tie Hongerman, vroeger dan normaal 
want om 12.45 uur is het hoofdpro-
gramma, voorafgegaan door NKV 2 - 
Animo 2 om 11.30.

Al gauw werd duidelijk dat het geduld 
op meerdere manieren op de proef zou 
worden gesteld. Het scorend vermo-
gen bleef achter en met een 5-5 stand 
gaan rusten leek het geval te zijn, ech-
ter nog in de laatste minuut voor de 
rust kon de tegenstander nog eenmaal 
de korf vinden. Na rust wist Ready ‘60 
een gaatje te slaan van 3. In de achter-
volging. NKV slaagde erin om gelijk te 
komen op 8-8. Helaas komt snel daar-
na Ready ‘60 tweemaal tot scoren en 
wordt de wedstrijd in een aantal duels 
grimmig. Een gele kaart voor de tegen-
stander bevestigt dat helaas. Vanuit 
spel moesten de oplossingen worden 
gezocht om naar scores te werken. Het 
mocht niet zo zijn. De eindstand wordt 
10-13. Verdedigend zijn de doelstellin-
gen gehaald. Het eigen scorend vermo-

Nederwetten - PVV 5-3

Het kampioensteam van EMK G

Dit is het eerste seizoen dat het G team 
van EMK competitie speelt, en dankzij 
de bezielende leiding van de coach, Pe-
ter van der Leegte, en de inzet van alle 
spelers is dit een geweldig begin.
Het G team bestaat uit een mix van 
jong en iets oudere jongeren.
We hebben ook nog een groep van kin-
deren waar we nog enkele leden nodig 

hebben om een team te maken zodat 
deze ook mee kunnen doen met de 
competitie.

Indien u interesse heeft bent u na de 
winterstop van harte welkom op dins-
dagavond om te komen kijken tijdens 
de training van 18.30 uur tot 19.30 uur 
bij EMK Nuenen.

 Gezelligheid troef in De Stam Gerwen 

Robbert, Jürgen en Wim   
op podium bij NWV-Wielercafé
Het tweede Wielercafé van de Nuenense Wielervrienden is een interessante 
en vooral gezellige bijeenkomst geworden. De ontmoeting met drie topren-
ners was voor de belangstellende wielerfans zeker interessant en naar mate 
de avond vorderde werd het steeds gezelliger.

naar wielerevenementen. Begin 2018 
zijn er dergelijke reizen gepland naar 
het WK op de baan in Apeldoorn en 
naar het WK Veldrijden in Valkenburg. 
Meer informatie hierover volgt binnen-
kort in dit weekblad. Sportvrienden die 
lid willen worden van de NWV kunnen 
terecht bij de actieve bestuursleden Jan 
Wesenbeek, René Coolen, Martien Jan-
sen en Jan van Maasakkers.

Nadat de ‘wereld’beroemde microfo-
nist het podium had verlaten werd er 
gezongen en gedanst in het Gerwense 
wielercafé de Stam. Zo werd het 
NWV-wielercafé van dinsdag 28 no-
vember op waardige wijze afgesloten.

Roompot-prof Robbert de Greef
Robbert de Greef uit Geldrop, Gerwe-
naar Jürgen van Pelt en Wim van de 
Meulenhof uit Helmond waren de drie 
renners van naam en faam, die in de 
Stam aan de tand werden gevoeld door 
gespreksleider Jan Peeters. Robbert de 
Greef is al in training voor zijn eerste 
wedstrijd als profrenner voor het na-
tionale Roompot-team. Volgende 
maand gaat deze winnaar van de Top-
competitie van start in de Tour Down 
Under, in Australië. De ex-renners Van 
de Meulenhof en Van Pelt lieten de 
wielerfans duidelijk blijken dat in de 
90-er jaren de top in de wielerwereld 
onbereikbaar was zonder doping. Bei-
de renners boekten wel veel zeges, 
maar kwamen net niet in aanmerking 
voor een prof-contract. 

Nuenense Wielervrienden
Het wielercafé is een van de activiteiten 
van de Nuenense Wielervrienden 
(NWV) en wordt jaarlijks gehouden in 
café de Stam in Gerwen. De Wieler-
vrienden organiseren ook busreizen 

Jürgen van Pelt (links) en Wim van de Meu-
lenhof krijgen de lach niet meer van hun 
gezicht tijdens het wielercafé in de Stam

Jan Peeters interviewde Roompot-prof Robbert de Greef tijdens het wielercafé in de Stam
(Foto’s Cees van Keulen)

Korfbal

   



HEEL DECEMBER

2e PIZZA
GRATIS

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

OF VIA DE DOMINO�S DEALS APP. 
GELDIG OP MEDIUM MENU PIZZA�S. 

AANPASSINGEN OF ANDERE BODEMS  
TEGEN MEERPRIJS. 

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 16 dec. 2017 
met actiecode 164242

compleet actie compleet actie
Geldig t/m 16 dec. 2017 
met actiecode 270387

Geldig t/m 16 dec. 2017 
met actiecode 846502

compleet actie

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

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

    (óók kosteloos met cilinder en zonneglas)

2. Inclusief Niet goed = geld terug garantie

3. Inclusief oogmeting, zonder afspraak

4. Inclusief ontspiegeling bij blanke glazen

5. Inclusief kraswerende laag

6. Inclusief dunner geslepen vanaf sterkte 3.00

7. Inclusief luxe brillenkoker

Acties verkrijgbaar in:

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

*Aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 14 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

30% directe 
kassakorting 

op alle mascara's
van Lancôme 

& Collistar

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues. (Einaudi, Tiersen)

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

 

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. 
www.restaurantolijf.nl

CHRISTMAS @ HOME
Speciaal voor gasten die de feestdagen 
graag thuis willen doorbrengen, bieden 
wij ons 4 gangen kerstmenu aan. 
€ 38,- p.p.

VOORGERECHT
langoustine tartaar / pompoen / limoen

TUSSENGERECHT
grietfi let / bloemkool / beurre Blanc

HOOFDGERECHT
runderhaas / knolselderij / gepofte knofl ook

NAGERECHT
70% chocolade / cassis / bladgoud

Bestelformulier digitaal te ontvangen.
Informatie via onze website.

30%
korting*
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