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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

AFWEZIG 
van 27-12 t/m 29-12:

J.R. Rutten en D. van den Top,
huisartsen

I.R. Steenstra en J.K. vd Sande, 
huisartsen 

 Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

 Schilderij Collse 
watermolen 
gratis te 
bewonderen

Stichting Meedoen 
sluit het jaar af 
met een lach

Herdertjestocht 
in Nederwetten
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

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

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Wij wensen u 
fi jne feestdagen! 

Gesloten vanaf 
24 dec. t/m 1 jan. 2018

DECEMBER
ACTIEMAAND

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

VERKOOP: 1% COURTAGE 
AANKOOP: € 995,-

 

WWW.WOENSXL.NL

17 DECEMBER
12.00 - 17.00 UUR 

24 DECEMBER
11.00 - 17.00 UUR

LATE NIGHT
ZATERDAG  

23 DECEMBER 
TOT 20.00 UUR

KOOPZONDAGEN

BN’ers blij verrast na bezoek 
aan LXRY-beurs in Amsterdam
Door Cees van Keulen

De dorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten vormden maandagochtend 
een prachtig wit landschap. Heel Nederland was wit en dan volgt code rood. 
Ondanks zeventig biljard sneeuwvlokken en een file van 1395 km vertrekt 
die dag een bus vol Bekende Nuenenaren - BN’ers dus - vanaf café de Stam 
in Gerwen naar de LXRY-beurs in de Rai in Amsterdam. Ervaren chauffeur 
Anton zorgt ervoor dat alle BN’ers nog diezelfde avond veilig en blij verrast 
uitstappen in Gerwen. 

BeterBike.nl 
Organisator Tonnie van der Heijden is 
ook importeur en leverancier van de 
sterkste en snelste Duitse e-bike ter 
wereld. BeterBike.nl is de Nederlandse 
importeur van de M1-Sporttechniek 
e-bike. En Tonnie timmert met Beter-
Bike aan de weg, ook op de Masters of 
LXRY in Amsterdam. Hij richtte daar 
samen met zijn zoon Ton een mooie 
stand in en trok van 7 tot en met 11 de-
cember volop belangstelling. De in e-
bikes geïnteresseerde sportievelingen 
maakten op de beursvloer zelfs een 
proefritje of lieten zich adviseren door 
het duo Ton & Tonnie. BeterBike ver-
kocht op de LXRY-beurs diverse exem-
plaren.

Elektrisch fietsen populair 
Elektrische fietsen worden steeds po-
pulairder in ons land. Niet alleen van-
wege de snelheid en gemak, ook van-

Ook onze fotograaf, die een reportage 
in woord en beeld heeft gemaakt van 
deze exclusieve trip. Met dank aan Ge-
rard van Keulen en Tonnie van der Heij-
den, de organisatoren van dit uitstapje 
van Ondernemers Contact Nuenen. 
 

Belangstelling voor een proefritje met uit-
leg door Tonnie

Nuenense ondernemers op de Masters of LXRY 

Nuenen centrum,  bruisend   
en sfeervol
Het moet u zeker zijn opgevallen. Het Nuenense centrum is dit jaar wel heel 
sfeervol aangekleed tijdens de decembermaand. Van Zilverschoon tot aan 
Expert worden de winkelstraten prachtig verlicht door sfeervolle ornamen-
ten en vorige week zijn door het hele centrum ruim 100 echte kerstbomen 
om elke lantaarnpaal geplaatst. Al met al een mooie, sfeervolle uitstraling.

centrum. Zie de advertentie elders in 
deze krant maar kijk zeker even op 
onze eigen nieuwe website; nuenen-
centrum.nl. Hier kun je alle verrassen-
de activiteiten op deze avond overzich-
telijk terugvinden. Tot zaterdagavond!

Dit mooie initiatief komt voort uit het, 
sinds begin dit jaar opgerichte, cen-
trummanagement waarbij alle 130 on-
dernemers binnen het centrum zijn 
aangesloten. Henry van Vlerken, sinds 
mei van dit jaar de Centrummanager in 
Nuenen: “Het is belangrijk ons cen-
trum ook in de uitstraling te profileren 
als één totaal centrum. Een bruisend 
gebied met een prima winkelaanbod. 
Wist u bijvoorbeeld dat er sinds afgelo-
pen mei al dertien nieuwe onderne-
mers zijn gestart in ons centrum? Een 
van de gezamenlijke activiteiten is het 
Moonlightshoppen wat we weer nieuw 
leven in hebben geblazen en waar bijna 
alle ondernemers aan mee gaan doen. 
Aanstaande zaterdagavond is er tot 
22.00 uur volop te beleven in het hele 

Fotografie Frank van Welie

wege het milieu. BeterBike levert 
e-bikes, die sterk en snel zijn. Ook 
zonder de elektrische ondersteuning 
is het comfortabel fietsen op deze 
bikes. De bikes zijn opgebouwd op een 
frame van carbon met een garantie 
van tien jaar. Het zijn dus geen ‘regu-
liere en standaard’ elektrische fietsen. 
De e-bikes worden ontwikkeld, gepro-
duceerd en geassembleerd in Duits-
land. Iedere uitvoering (v/m) is naar 
keuze instelbaar op een maximum-
snelheid van 25, 45 of 60+ km per 
uur.  Enkele technische gegevens: de 

trapas levert een koppel van 120 New-
ton, accu naar keuze met een vermo-
gen van 815 tot 1015 Watt en een ac-
tieradius van 120 tot 160 km. Tonnie 
van der Heijden ontvangt belangstel-
lenden in zijn bedrijf in Gerwen. Zie 
voor meer informatie BeterBike.nl



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Het afsteken van vuurwerk is in deze situaties altijd verboden. In een 
aantal gevallen kan het college hiervan ontheffi ng verlenen. Daarnaast 
is het natuurlijk altijd verboden om vuurwerk op een openbare plaats 
te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. De 
regels hierover staan in de Algemene Plaatselijke Verordening en het 
Vuurwerkbesluit. U kunt deze regelgeving vinden via www.overheid.nl

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. Ook zijn de boa’s bevoegd vuurwerk in beslag 
te nemen. 

Let op:
Natuurlijk mag u niet zomaar afval achterlaten op straat. Dit geldt 
ook voor vuurwerkafval. Bij de verkooppunten van vuurwerk wordt 
een speciale plastic zak meegegeven waar het vuurwerkafval in ge-
daan kan worden. De zak moet worden afgesloten en kan op 2 ja-
nuari ingeleverd worden bij diverse inzamelpunten. Bij het inleveren 
van de zak met vuurwerkafval krijgt u een bon waarmee u kans 
maakt op een mooie prijs. De winnaar wordt in januari 2018 in Rond 
de Linde bekend gemaakt. 

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl

VERGUNNINGEN     
PERIODE 03-12-2017 EN 10-12-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Zuiderklamp 81 Aanpassen constructie 
Jacobushoek 5 Brandveilig gebruik 
Eikelkampen 3 Wijzigen gevels woonboerderij 
Cockeveld 3A en 3B Wijzigen gebruik vestigen showroom 
Boordseweg 36 Plaatsen erker en luifel 
Berg 40 Restaureren kostershuisje 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Velakker 10 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 
Voirt 37 Oprichten berging 
Zandstraat 3 Oprichten garage 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Vincent van Goghplein 97 Afwijken parkeerregels 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park, Nuenen Uitreiking Witvoeter 2018 14 januari 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Tent HR Collse Hoeve 19 december 
Gerwenseweg 38 Kansspelautomaten verlenging vergunning 
De Polder 3 Horeca Tennisvereniging De Goudhoek 
Koppeldreef 1 Horeca Tennisvereniging Nederwetten 

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

Datum Locatie Omschrijving 
07-12-2017 Lissevoort Instellen parkeerverbodzone Sportpark 
06-12-2017 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer 
  R. Vervloet, geboren 11 september 1968 
06-12-2017 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: mevrouw
   I.A. Nica, geboren 20 juli 1995 
06-12-2017 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer 
  L. Min, geboren 12 augustus 1945
06-12-2017 Nuenen c.a. Mandaatbesluit machtiging 
  binnentreden woning 
05-12-2017 Nuenen c.a. Referendum Wet op de inlichtingen- en veilig-
  heidsdiensten: Stemmen voor Nederlanders 
  die in het buitenland wonen - Stemmen per 
  brief - Stemmen met een kiezerspas - Adressen
  stemlokalen - Stemmen bij volmacht 
05-12-2017 Nuenen c.a. Verkiezing Gemeenteraad 2018: Stemmen bij 
  volmacht - Aanduiding politieke groepering 
  - Adressen  Stemlokalen - Kandidaatstelling 
04-12-2017 Nuenen c.a. Aanwijzingsbesluit 
 
Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Waarom? In de bebouwde kom werd het wel heel druk op donder-
dag bij de clusterplekken met al het aangeboden afval (GFT+E, PMD, 
restafval en papier). Daarom verandert dit vanaf 1 januari 2018 en 
is de papierinzameling voortaan op dinsdag of woensdag.

Vragen? Neem contact op met de gemeente via: 040 263 16 31 of 
via e-mailadres gemeentehuis@nuenen.nl.

DIGITALE AFVALKALENDER 2018   
NU ONLINE
Download en print vanaf nu uw persoonlijke afvalwijzer voor 2018. 
Hierin staan de juiste ophaaldagen en hier vind u alle informatie 
over afval scheiden en afval aanbieden. U kunt de jaarkalender 
printen. 
Vragen? Neem contact op met de gemeente via: 040 263 16 31 of 
via e-mailadres gemeentehuis@nuenen.nl. Of bel gratis met het 
Milieu Informatie Centrum: 0800-02 303 44. 

3 X GRATIS BUSVERVOER
Inwoners uit Nuenen kunnen zich melden (via www.bravo.info/
Nuenen)  tot 22 december voor drie gratis retourtickets voor een 
dag onbeperkt reizen in de daluren op de lijnen 6, 321, 322 en 404. 
Mooie kans om te ervaren hoe de verbeterde busverbinding in onze 
regio werkt.

INZAMELING VUURWERKAFVAL
Ook dit jaar verstrekken we in Nuenen 
vuurwerkafvalzakken om het vuurwerkaf-
val veilig te verwijderen. Bij de drie ver-
kooppunten van vuurwerk (waarvan één 
gelegen in Eindhoven, maar dichtbij Nue-
nen) krijgt u een speciale plastic zak mee, 
waar u het vuurwerkafval in kunt doen. 
Sluit de zak goed af en lever deze in op 2 
januari bij een inzamelpunt: 
Op het van Goghplein van Nuenen van 
12.00 uur tot 16.15 uur. 
Op het Heuvelplein in Gerwen van 13.00 
uur tot 14.00 uur.
In de Hoekstraat in Nederwetten (parkeerplaats Kruik) van 14.15 
tot 15.00 uur. 
Op de Milieustraat aan de Huufkes 48 tot 50 (van 2 januari t/m 6 
januari di-wo en vr. 13.00-17.00 uur en za. 10.00-17.00 uur).

Deze actie belonen we met een bon waarmee u kans maakt op een 
mooie prijs. Wat blijft nog even geheim! De winnaar wordt in ja-
nuari 2018 in de Gemeenteberichten bekend gemaakt. 

NUENEN CONTROLEERT    
OP AFSTEKEN VUURWERK
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema 
stoken en het afsteken van vuurwerk. Op de naleving van andere 
regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Stoken
Bij het verbranden van afvalstoffen in de open lucht kunnen de 
openbare orde en veiligheid in het geding zijn. Daarnaast kan stoken 
veel schade aan het milieu veroorzaken. Daarom is het verboden 
om in de open lucht afvalstoffen te verbranden of vuur te stoken. 
Het college kan van dit verbod ontheffi ng verlenen. De regels hier-
over vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet 
Milieubeheer.

Vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag u alleen tussen 31 december 18.00 uur en 
1 januari 02.00 uur op plaatsen waar dat toegestaan is. Iedereen 
die voortijdig vuurwerk afsteekt is in overtreding. 
Het is in ieder geval niet toegestaan om vuurwerk af te steken:
• Nabij en op het terrein van:
 - De Akkers; 
 - Savanthof
 - Weverkeshof;
 - Jo van Dijkhof.
• In/op/aan/onder:
 - abri’s;
 - bruggen;
 - overkappingen; 
 - tunnels; 
 - telefooncellen; 
 - vuilnisbakken;
 - brievenbussen.
•  In en nabij winkelcentra (semi overdekt). 

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

Wist u dat voor inwoners waar papier op 
donderdag werd opgehaald vanaf 1 januari 2018 de 
inzameldag verplaatst naar dinsdag of woensdag? 
Zie: afvalkalender.nuenen.nl

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

EXTRA RAADS- EN COMMISSIE- 
VERGADERING
Commissievergadering 18 januari 2018 en 
raadsvergadering 5 februari 2018
U bent van harte welkom bij de extra commissie- en raadsvergade-
ring. Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.
raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis. 

18 januari 2018 Extra Commissievergadering
Locatie: Commissiekamer, Gemeentehuis, aanvang 19.30
Onderwerpen
• Initiatiefvoorstel VVD – Sporthal de Hongerman
 De VVD fractie heeft op 29 november 2017 een initiatiefvoorstel 

ingediend. Het college heeft haar wensen en bedenkingen over 
het voorstel ter kennisgeving gebracht aan de raad. In het pre-
sidium van 7 december 2017 is afgesproken een extra commis-
sie- en raadsvergadering in te plannen voor de behandeling van 
dit voorstel.  

 • Extra commissie: 18 januari 2018;
 • Extra raad: 5 februari 2018.)

5 februari 2018 Extra Raadsvergadering
Locatie: Het Klooster, aanvang 19.30 uur 
Onderwerpen
• Initiatiefvoorstel VVD – Sporthal de Hongerman
• Kafi 
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht en tijdens de raadsvergadering van het inspreek-
recht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 
of email griffi e@nuenen.nl 

GEMEENTERAADSVERKIEZING
Belangrijke data voor de gemeenteraadsverkiezing van woensdag 
21 maart 2018. De sluitingsdatum voor registratie van nieuwe po-
litieke partijen is 27 december 2017. De kandidatenlijsten moeten 
worden ingeleverd op 5 februari 2018 van 09.00 - 17.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op onze website www.nuenen.nl onder Ver-
kiezingen.

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.

OPHAALDAG PAPIERCONTAINER 
VERANDERT
Werd voorheen uw papiercontainer op donderdag opgehaald? Dan 
is dat vanaf 1 januari 2018 op dinsdag of woensdag. Zorg ervoor 
dat uw container om 7.30 uur buiten staat, want ook de ophaaltijd 
kan veranderen. Bekijk op onze website uw digitale afvalkalender.
nuenen.nl



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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Van méést exclusieve buitenlandse 
vleeswaren, tot ouderwets 

ambachtelijk uit eigen worstmakerij!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Gehaktballen +
4 Hamburgers  .............7,95 
Vitello 
Champignons
"Van heerlijk vers kalfsvlees" 100 gram ..3,25 
100 gr. Cervelaat + 
100 gr. Boterhamworst .............2,25 
Winterwrap
per stuk ...................................................2,75 
Bospadden-   iedere 2e 
 stoelen soep ......halve prijs
Broodje Runder
Tapenade................per stuk 3,50

Ook voor al uw wild en kalkoen!!

weekaanbiedingen 
donderdag 14 t/m woensdag 20 december

Bleekselderij
 per struik 0,79
Erwtensoepgroenten        
pan klaar   1/2 kilo 1,79

Venkel salade     
 250 gram 1,89

Clementine       
 hele kilo 1,79

Gekookte bieten      
 1/2 kilo 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 

Wij wensen u gezellige en 
smakelijke feestdagen !

I’m dreaming of …..
Acties week 50 : geldig maandag 11 t/m zaterdag 16 december_____________________________________________________

Brood van de week:
Landbrood
Fijngemalen volkorenbrood (100 %) 
met roggemeel op de korst, 
op de vloer gebakken. 2x halve € 1,95  € 189_____________________________________________________

December feestvlaai
Zachte vlaaibodem, banketbakkersroom, 
champagnebavarois, toefjes gebrand 
eiwitschuim, afgewerkt met 
kerstchocolade en decoratie.
Half € 7,95    € 1495_____________________________________________________

Roomboter 
pasteibakjes 4+1 GRATIS_____________________________________________________

Hazelnoot praliné slof
Sloffenbodem, hazelnootbavarois, 
overgoten met praliné ganache.  NU € 895_____________________________________________________

Zachte broodjes
6 stuks  2e ZAK GRATIS_____________________________________________________

Mini kerststolletjes
Rijkelijk gevuld 
met amandelspijs     4+1 GRATIS

KOOPJE

SOEP
VD WEEK

BROODJE

VD WEEK

Parkstraat 10a 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Tel: 040 - 283 16 65 

Wij wensen u fijne 
kerstdagen en een 

bruisend nieuwjaar! 

Ook diverse mooie wijnen 
voor uw kerstdiner! 

Glen Moray 12y  
Single malt 0,7lt. €29,95  

Cointreau 
 Triple sec  0,7lt. €19,95 

Sheridan’s 
Koffie likeur 0,5lt.€12,95 

Grants + glas 
Scotch whisky 1lt. €18,95 

Taylor’s Port 
10 years 0,7lt.      €21,50 
20 years 0,7lt.      €43,50 

Piper-Heidsieck 
+ 2 champagne flutes  

                    Brut €36,95 
Drambuie 

Whisky likeur 0,7lt. €21,95 
Goblet 

Jonge jenever 1lt. €11,95 
Villa Massa Limoncello 

+ 2 likeur glazen 
                    0,7lt €22,50 

Château Semeillan 2010 
 

Een mooie stevige volle wijn 
Haut-Médoc 0,75lt   €12,95 

Acties geldig van 14 dec. t/m 31 dec.  

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

*MET UITZONDERING VAN NIEUWE COLLECTIE

20% KORTING
OP ALLE TRUIEN & VESTEN*

KOOPZONDAG 17 & 24 DECEMBER 12.00 - 17.00 uur

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

SPECIAL

SPECIAL

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

Rond de Linde iedere donderdag 
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 Schilderij Collse watermolen 
gratis te bewonderen
Op 14 november kocht Het Noordbrabants Museum het schilderij Collse wa-
termolen, dat in mei 1884 door Vincent van Gogh is gemaakt. Jarenlang was 
het in privébezit in Amerika. Precies een maand na aankoop op de veiling bij 
Sotheby’s New York, hangt het schilderij te stralen in Het Noordbrabants 
Museum in Den Bosch. 

Watermolens rond Nuenen 
Tot de belangrijke topografische werken 
die Van Gogh in Nuenen en omgeving 
maakte, behoren drie watermolens: de 
Opwettense watermolen, de Genneper 
watermolen en de Collse watermolen. 
Deze laatste watermolen, al vermeld in 
de veertiende eeuw, is gelegen aan de 
Kleine Dommel, op de grens van de ge-
meente Eindhoven met Nuenen. Het ge-
biedje rondom de watermolen behoorde 
in Van Goghs tijd nog bij Nuenen. Hij 
kon op één van de wegen en paden naar 
Eindhoven de Collse watermolen passe-
ren.  Het schilderen van watermolens in 
plaats van windmolens was in die tijd in 
Nederland minder gebruikelijk. Daarom 
zijn de afbeeldingen die Van Gogh ervan 
maakte zo bijzonder. De Collse water-
molen is in 1975 gerestaureerd en heeft 
de status van rijksmonument.

Om dit te vieren mag iedereen op zater-
dag 16 december gratis Het Noordbra-
bants Museum bezoeken en de nieuw-
ste aanwinst bewonderen. Het museum 
is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Ook Vincentre is op 16 december gra-
tis te bezoeken. In de koffiehoek is een 
kleine expositie te zien over de ge-
schiedenis van het schilderij en de wa-
termolen. Vincentre is geopend van 
10.00 tot 22.00 uur (ook tijdens Moon-
lightshopping).

Het is natuurlijk interessant om de 
Collse watermolen zelf te gaan bekij-
ken. Op zaterdag is de molen van 9.30 
tot 12.30 uur in bedrijf en voor het pu-
bliek geopend. Er wordt dan graan ge-
malen, dat in de winkel te koop is. 
Adres van de watermolen: Collseweg 
3-5, Eindhoven. 

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Gert-Jan Hendrikx RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en 
Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

Vindt u altijd de juiste woorden
                       voor iemand in rouw?

Iedereen krijgt wel eens  te maken met een sterfgeval in de omgeving, 
waarna u  de nabestaanden graag wilt laten weten dat u met hen meeleeft.

De juiste woorden
Veel mensen vinden het dan lastig 
om de juiste woorden te vinden of 
het goede gebaar te maken. Want 
wat zeg je wel of juist niet tegen 
iemand die de liefde van zijn of 
haar leven heeft verloren? Of tegen 
ouders die radeloos van verdriet zijn 
over het verlies van hun kind? Voor 
deze situaties zijn er helaas geen 
standaardzinnen beschikbaar. Woor-
den die bij u passen, recht uit het 
hart, geven vaak troost. Maar het 
kan ook zo zijn dat u er gewoon geen 
woorden voor heeft. U mag dat dan 
gerust zeggen. Soms zijn er gewoon 
ook geen woorden die uitdrukking 
kunnen geven aan een verlies. Dan 
zegt samen stil bij elkaar zijn ook vol-
doende.

Herinneringen
Veel nabestaanden vinden het pret-
tig om samen herinneringen op te 
halen. Vertel of schrijf dus gerust 
hoe u zich hun overleden dierbare 
herinnert. U kunt daarbij ook een of 
meer situaties vermelden die u nooit 
meer zult vergeten. 

Ruimte 
Het is goed om u in de nabestaanden  
te verplaatsen, maar waak ervoor 
om te zeggen dat u weet hoe zij zich 
voelen. 

Dat is niet zo want eenieder ervaart 
verdriet op eigen wijze. Luister en 
geef hen alle ruimte en houvast om 
het verdriet op hun manier te ver-
werken, zonder u eigen ervaring als 
leidraad te gebruiken. Daarnaast is 
praktische hulp zoals een boodschap 
doen of een maaltijd bereiden ook 
vaak zeer welkom.

Steun tijdens de feestdagen
Ook tijdens de komende feestdagen  
kunnen veel nabestaanden wat extra  
aandacht gebruiken. Vaak is op 
deze dagen het verdriet nog extra 
intens. Zet dan ook juist de overle-
den dierbare in het licht door samen 
met de nabestaanden dierbare  
herinneringen op te halen. Dat kan 
die lastige dagen net weer een beetje  
glans geven!

Wij wensen u sfeervolle en 
hartverwarmende feestdagen toe, 

met mensen om u heen die u lief zijn.

 

Jaarlijkse traditie: schrijfmarathon 
Amnesty International
50 personen schreven brieven en kaarten.  Dat was de oogst van de schrijf-
marathon die de werkgroep Nuenen van Amnesty International op 10 de-
cember organiseerde in het Van Gogh kerkje in Nuenen. De bijeenkomst 
werd door alle betrokkenen als een succes ervaren.

Nell Daams heette om 14.00 uur de 
aanwezigen welkom en meldde voor 
wie geschreven kon worden. De grote 
schrijftafel was vrijwel de hele middag 
bezet met schrijvende mensen. Het 
was een gezellige doch ingetogen 
drukte. Het geheel werd opgeluisterd 

Foto: J. Daams

met muziek op de achtergrond door 
Roger & Joshua Smilde en Carolien & 
Martijn Tibboel. 
Wij hopen dat dit een mooie jaarlijkse 
traditie mag worden: 10 december de 
internationale dag van de mensen-
rechten.

Ontmoetings-bijeenkomst  
voor mensen met een stoma
Op dinsdag 19 december is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeen-
komst voor stomadragers, partners en belangstellenden. De bijeenkomst vindt 
plaats in inloophuis de Eik, Aalsterweg 285 B Eindhoven. De eerstvolgende 
bijeenkomst in inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond vindt plaats 
op dinsdag 2 januari 2018 eveneens van 14.00 
tot 16.00 uur.
Voor vragen over deze bijeenkomsten kunnen belangstellenden contact opne-
men met Ingrid Oostindiën, vrijwilligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van Liempd, 
regiobestuurslid van de Nederlandse Stomavereniging, tel: 040 283 79 04.
www.stomavereniging.nl

Voorgenomen fusie 
St. Anna Zorggroep 
en    
Catharina Ziekenhuis  
van de baan
De voorgenomen fusie tussen de St. 
Anna Zorggroep (Geldrop) en het Ca-
tharina Ziekenhuis (Eindhoven) gaat 
niet door. Dit hebben beide organisa-
ties in goed overleg besloten. Het re-
cente, negatieve besluit van de Autori-
teit Consument en Markt (ACM) op 
de melding van het fusievoornemen, 
levert aanzienlijke vertraging op. Dat 
maakt de, onder andere voor de fusie 
noodzakelijke, samenvoeging van ICT 
en de implementatie van een elektro-
nisch patiëntendossier zeer complex 
en kostbaar. Besluiten hierover kon-
den niet langer wachten. Daarbij komt 
dat mede op basis van het recent gepu-
bliceerde rapport van de ACM over fu-
sies, de uitkomst van een eventueel 
ACM-vergunningstraject onzeker is. 

“We hebben helaas als Raden van Be-
stuur moeten besluiten om het fusie-
traject te stoppen”, aldus Ingrid Wolf- 
de Jonge, voorzitter Raad van Bestuur 
van de St. Anna Zorggroep. Tegelijker-
tijd hebben beide organisaties de in-
tentie uitgesproken om in de toekomst 
intensief te blijven samenwerken. Zo 
willen zij voor patiënten een breed pa-
let aan zorg in de regio kunnen blijven 
waarborgen.
 
De ACM concludeerde begin novem-
ber, op basis van de melding van hun 
fusievoornemen,  dat de St. Anna Zorg-
groep en het Catharina Ziekenhuis een 
vergunning moeten aanvragen als zij 
de voorgenomen fusie willen doorzet-
ten. De ACM constateert dat er na de 
fusie mogelijk te weinig keuzemoge-
lijkheden overblijven voor patiënten 
en zorgverzekeraars in de regio Eind-
hoven voor algemene ziekenhuiszorg. 
Piet Batenburg, voorzitter Raad van 
Bestuur Catharina Ziekenhuis: “We 
gaan nu in overleg om de samenwer-
king op medisch-inhoudelijke gebie-
den verder uit te werken. Daarbij wor-
den natuurlijk ook de belangrijkste re-
levante stakeholders betrokken.”
www.st-anna.nl
www.catharinaziekenhuis.nl

Bijzonder kleurgebruik
Tijdens zijn verblijf in Nuenen van de-
cember 1883 tot november 1885 was 
Van Gogh gedreven met schilderen 
bezig. Hij had een voorkeur voor wer-
kende mensen (wevers en boeren) en 
de natuur, waaronder topografische 
onderwerpen. De Collse watermolen 
symboliseert met zijn twee draaiende 
schepraderen het werkende bestaan. 
De stroming van het water en reflectie 
van de bijna symmetrische gebouwen 
in het water, vormden voor Van Gogh 
een schilderkunstige uitdaging. Hij 
paste ook zijn inmiddels verworven 
kennis van de kleurwetten enthousiast 
toe. De complementaire kleuren rood 
en groen steken af tegen de donkere 
schuren, de schilder gebruikt hier on-
gewoon warme tinten.
Deze watermolen is een opvallend 
kleurrijke voorstelling in het Brabant-
se oeuvre van Van Gogh. Het is zeker 
de moeite waard om dit schilderij te 
gaan bekijken.

Hypermoderne meting bij Eyelove voor optimaal afgestemde bril 

Nu ook multifocale bril met breder 
leesgedeelte bij DA Drogisterij Noordveld
Wie een Eyelove-bril koopt bij DA Drogisterij Noordveld in Nuenen, moet 
niet raar opkijken als de bril wordt aangemeten met behulp van een iPad. 
Met deze nieuwe techniek op deze iPad kunnen de waardes van de klant nog 
beter worden bepaald, met meer kijkcomfort tot gevolg. Eyelove is een van 
de eerste brillenketens in Nederland die deze nieuwe techniek gebruikt. 

verkopen onze brillen vanuit onder 
andere drogisterijen en apotheken. 
Voor de oogmeting gebruiken wij zeer 
geavanceerde en accurate oogmeetap-
paratuur, waardoor een volautomati-
sche oogmeting sneller gaat dan nor-
maal,” zegt Berkelmans. ,,Door onze 
werkwijze kunnen wij kwalitatief goe-
de brillen tegen een betaalbare prijs 
aanbieden. De prijs voor een multifo-
cale bril met breder leesgedeelte ligt 
bij andere brillenketens bijvoorbeeld 
al snel honderden euro’s hoger.” 

Een complete bril op sterkte voor veraf 
óf dichtbij kost bij Eyelove altijd € 49,-, 
een multifocale bril met leesgedeelte 
€ 99,- en met breder leesgedeelte 
€ 149,-. Klanten hebben bij Eyelove de 
keuze uit minimaal 175 monturen, die 
ook allemaal voor dezelfde prijs als 
zonnebril verkrijgbaar zijn. Anders 
dan bij andere grote brillenketens 
hoeft niet apart te worden betaald 
voor ontspiegeling of een kraswerende 
laag. Bovendien kunnen klanten bij 
Eyelove altijd zonder afspraak binnen 
lopen voor een gratis oogmeting.  

De digitale meting wordt met name in-
gezet voor multifocale brillen met een 
breder leesgedeelte. ,,Dankzij deze 
nieuwe techniek kunnen we onze bril-
len nog beter aanpassen,” zegt Eyelove-
directeur Paul Berkelmans. Als een 
klant een bril heeft uitgekozen, dan 
wordt op het montuur een apparaatje 
met ijkpunten aangebracht. Vervolgens 
zet de klant de bril op en wordt met de 
iPad een foto gemaakt. Een speciaal 
programma kan aan de hand van de fo-
to de benodigde waardes bepalen, bij-
voorbeeld de afstand tussen de ogen, de 
hoogte van de ogen in het montuur en 
de stand van het montuur. Op die ma-
nier kan Eyelove de multifocale bril nog 
beter aanmeten. Daarbij zijn de glazen 
met breder leesgedeelte voorzien van 
een cleancoating, deze voorkomt beter 
dat vuil en stof zich aan de bril hechten. 

Succesformule Eyelove
Eyelove heeft in korte tijd een revolu-
tie teweeggebracht in de optiekmarkt 
en telt inmiddels meer dan 150 ver-
kooppunten in Nederland en België. 
“Wij hebben geen eigen winkels, maar 

Voorlichtingsavond 
over bevallen  
Bent u zwanger en wilt u meer weten 
over bevallen in het Catharina Zie-
kenhuis? Kom dan op donderdag 4 
januari naar de voorlichtingsavond 
‘Bevallen in het Catharina Zieken-
huis’. De avond begint om 19.00 uur 
en wordt gehouden in de Wintertuin 
van het ziekenhuis.

Deze voorlichtingsavonden worden 
zes keer per jaar georganiseerd en zijn 
bedoeld voor aanstaande moeders en 
hun partners die in het ziekenhuis wil-
len bevallen. Aan de hand van onder 
meer twee films krijgt u informatie 
over vrijwel alle aspecten die betrek-
king hebben op de zwangerschap en de 
bevalling. Denk bijvoorbeeld aan de 
zwangerschapscontrole, de geboorte 
of het verblijf in de recent vernieuwde 
kraamsuites van het ziekenhuis.
 Aanmelden is noodzakelijk en kan via 
www.catharinaziekenhuis.nl/agenda
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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:

Sleutels gevonden
Gevonden bij de parkeerplaats van Fy-
siotherapie Nuenen: sleutels. Deze 
sleutels zijn op te halen bij de receptie 
van Fysiotherapie Nuenen.

Verloren das
Vrijdagavond 08-12-2017 Burberry das 
verloren op de Gerwenseweg te Ger-
wen. Als deze gevonden is neem even 
contact op met 06-51219009.

Leefbaar Nuenen voor een 
gezonde en leefbare toekomst
Leefbaar Nuenen luistert naar de inwoners van Nuenen. Wij hebben ge-
hoord dat veel inwoners een gezonde en leefbare toekomst wensen. Ener-
gieneutraal bouwen is één van de mogelijkheden om dat te bereiken. Het 
kost een investering maar die zorgt direct voor een beter milieu en levert op 
den duur zelfs geld op. 

Rectificatie
Abusievelijk is bij het artikel over 
Stijn’s Slaapstudio, week 49, de bron-
vermelding niet vernoemd. Bij deze 
alsnog: Bron: Gemma Eerdmans, DNK

OZB (Onroerend Zaak Belas-
ting) in Nuenen

Hoe zit het nou 
echt...
In 2013, midden in de crisis, was de 
gemeente Nuenen genoodzaakt de 
OZB met 39 % te verhogen. Dit om 
de begroting sluitend te krijgen.
Een dikke meerderheid van de raad 
zag deze noodzaak en stemde voor 
de verhoging.

De gemiddelde kosten per huishouden 
ging van € 381,00 naar € 532,00 euro.
Een feitelijke gemiddelde verhoging 
van € 151 per jaar.
Wel besloot de raad op datzelfde mo-
ment, dat er alles gedaan zou worden 
om in de opvolgende jaren de OZB zo-
veel als mogelijk te verlagen.
Daar werd het beleid op aangescherpt.
In 2018 bedraagt de gemiddelde OZB 
per huishouden € 431,00.
Dus vijf jaar na de grote verhoging, is 
deze verhoging compleet terugge-
draaid.
Maar die € 50,00 verschil dan??? Dat 
verschil is nog 13%.
Die 13% valt, volgens de fractie van 
W70, royaal weg tegen 5 jaar geen in-
flatiecorrectie doorberekenen.

In Nuenen zijn we dus weer “in lijn” 
met hoe het altijd al was.
Dat betekent niet, dat er nu geen verla-
gingen meer zouden moeten komen.
De Gemeente is gezond, de meerjaren-
begrotingen sluiten met een positief 
saldo, de risicoparagrafen zijn ruim-
schoots afgedekt, dus kan elk jaar bij 
het vaststellen van weer een begroting 
worden berekend of en hoeveel de 
OZB verder kan worden verlaagd.
De fractie van W70 zal zich hiervoor 
blijven inzetten.

Namens de fractie van W70
Toos van de Ven

 

Leefbaar Nuenen vindt dat de ge-
meente niet kan achter blijven. Nu er 
een nieuwe school gebouwd gaat wor-
den, kunnen we aan onze kinderen 
duidelijk maken dat het milieu ons wat 
waard is. Om de gemeente te helpen 
een juiste keuze te maken heeft ir. Tom 
van den Boomen (lijsttrekker van Leef-
baar Nuenen) Harold van de Ven uit-
genodigd om in te spreken in de raads-
vergadering van donderdag 14 decem-
ber. De heer Van de Ven zal namens 
NBArchitecten, gebruikmakend van 
recente voorbeelden zoals in onze col-
lega brainport gemeente Best, laten 
zien dat het mogelijk is een CO2 neu-
trale school te bouwen die zelfs ener-
gie produceert! 

Bent u ook nieuwsgierig kom dan naar 
de openbare raadsvergadering don-
derdag 14 december in Het Klooster. 
Leefbaar Nuenen is onafhankelijk en 
kan zich hierdoor volledig inzetten 
voor zaken die belangrijk zijn voor on-
ze inwoners. De bijdrage van Harold 
van de Ven past bij agendapunt 20 en 
zal iets na 20.00 uur aanvangen. Leef-
baar Nuenen heet u van harte welkom. 
Leefbaar Nuenen luistert naar u.

Voor info of contact: Tom van den Boo-
men, 06-40584206, e-mail: Nuenen-
Tom@gmail.com of Theo van der Lin-
den, 040-2837833, t.vanderlinden@ons-
net.nu www.facebook.com/2018LN/

Gratis avond over totstandkoming unieke animatiefilm

W70 haalt makers    
Loving Vincent naar Nuenen
Op zaterdag 24 februari 2018 komen producer Sean Bobbit en één van de 
kunstenaars naar Nuenen c.a. voor een exclusieve lezing over de totstand-
koming van de unieke animatiefilm Loving Vincent. 

125 kunstenaars die dezelfde techniek 
als Van Gogh hanteerden, brengt de 
film zijn meest inspirerende schilderij-
en tot leven. De animatiefilm maakt 
momenteel wereldwijd furore en sleep-
te - op diverse gerenommeerde filmfes-
tivals - reeds de nodige prijzen in de 
wacht. Alleen al in Nederland kochten 
inmiddels meer dan 100.000 bezoekers 
een kaartje voor de rolprent.
Na het succes van de filmvertoning van 
Lust for Life in 2015, organiseert W70 
voor de tweede maal een unieke avond 
rondom het leven en werk van Nue-
nens bekendste voormalige inwoner.

Na een uitgebreide - Engelstalige! - 
presentatie (met veel unieke beelden 
op het grote scherm) krijgen de aanwe-
zigen als vanzelfsprekend de gelegen-
heid tot het stellen van vragen aan de 
makers. De avond - georganiseerd en 
aangeboden door W70 - vindt plaats in 
John Geven Studio’s. Gratis kaarten 
(maximaal 2 per persoon) zijn per he-
den te reserveren via film@w70.nl.
Loving Vincent, de eerste compleet ge-
schilderde speelfilm ter wereld, vertelt 
over het leven en de mysterieuze dood 
van Vincent van Gogh. In 65.000 
frames, met de hand geschilderd door 

Twee lekken in gemeentehuis.....
Het Klooster gaat weer bruisen. De Hongerman is een kroonjuweel. De bijna 
doodverklaarde Luistruik komt weer tot leven. En in Nuenen-West wordt 
weer gebouwd tot zo ongeveer het jaar 2035. Tot zover het nieuws van afge-
lopen week. En wie zal dat betalen? Geen probleem: de bodem van de ge-
meentelijke schatkist is nog lang niet in zicht, aldus de optimistische 
financiënwethouder Joep Pernot. Alles moet nu in een vloek en zucht gere-
geld worden, want de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur…..

kost te veel tijd en capaciteit (de poli-
tie vangt liever boeven). En de rijksre-
cherche denkt dat de kans heel klein 
is dat de lekkende daders worden op-
gespoord. Die lekkende raadsleden 
zijn te slim om gepakt te worden. Ben 
benieuwd wie die slimmeriken zijn, 
tot 12 tellen kan iedereen wel…..

‘Nuenen toch in debat over KAFI’. Zo 
luidde de vette kop boven een verhaal 
in ED. GroenLinks-fractievoorzitter 
Boudewijn Wilmar vertelt trots dat in 
een extra raadsvergadering de onder-
ste steen boven zal komen in de KAFI-
affaire. De fractie van Wilmar bestaat 
uit één lid dus hij is het lid en ook de 
fractievoorzitter. En zo telt de Nuenen-
se gemeenteraad er nog wel een 
paar…..En nou mag u als oplettende 
lezer van Rond de Linde raden wan-
neer die extra vergadering gehouden 
wordt? Inderdaad, nog juist voor de 
verkiezingen in maart. Wordt ver-
volgd….

De prijskaartjes die aan deze projec-
ten hangen liegen er niet om. Op het 
kaartje van Het Klooster prijkt een be-
drag van zo’n 3 miljoen euro en dat is 
alleen voor een verbouwing. Voor een 
nieuwe Hongerman wil de VVD wel 
4,2 miljoen euro uittrekken. Op de 
Luistruik legt de gemeente vlotjes 3 
miljoen euro toe. En wat voor Nue-
nen-West wordt ingeleverd is op de 
achterkant van een bierviltje niet uit 
te rekenen.

Terug naar de lekken in het gemeen-
tehuis en naar de geruchtmakende 
KAFI-affaire. Allereerst een gratis tip 
voor burgemeester Maarten Houben. 
Zie je het gemeentehuis lekken, bel 
dan een loodgieter en niet de politie. 
Gelukkig telt Nuenen een aantal pri-
ma loodgieters. Maarten Houben bel-
de toch de politie en nog wel voor 
twee lekken. Tot twee keer toe was 
vertrouwelijke informatie vanuit het 
gemeentehuis gelekt naar het Eind-
hovens Dagblad (ED). Het ene lek 
ging over een geheim onderzoek naar 
verdenkingen over corruptie van een 
Nuenense ambtenaar. En het andere 
lek betrof de uitkomst van een gehei-
me stemming in een geheime verga-
dering van de gemeenteraad. Dat 
handelde over de herbenoeming van 
burgemeester Maarten Houben, bij-
gewoond door slechts 12 van de 19 
raadsleden. Wie van die 12 ‘apostelen’ 
heeft gelekt? Het lekkende raadslid 
stak zijn natte vinger niet op.

Maarten Houben trok zijn stoute 
schoenen aan en stapte in beide ge-
vallen naar de politie. Houben kreeg 
de deksel op de neus. Tussen twee 
haakjes: bij de rechtbank in Den Bosch 
moest hij eerder ook al drie keer in het 
stof bijten. Dat soort onderzoeken 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Een steek(proef)je aan los
In november hield het Eindhovens Dagblad een verre van aselecte steekproef onder de be-
volking van Nuenen, Gerwen en Nederwetten om de voorkeur te peilen over zelfstandig-
heid en/of samengaan met Eindhoven dan wel Son en Breugel.
De enquête vond plaats onder abonnees en werd, volgens de krant zelf, vooral beant-
woord door hoogopgeleide oudere mannen. 
Niet zo verwonderlijk, zo’n uitkomst, want in het bestand van krantenabonnees zijn voor-
al de oudere generaties sterk oververtegenwoordigd. De uitkomst geeft dus een vertekend 
en niet representatief beeld.
Nu gaat, volgens berichten, de provincie ook een enquête houden onder 2000 inwoners 
van de gemeente Nuenen c.a. om op haar beurt de voorkeur van de inwoners te peilen 
over hetzelfde onderwerp.
En opnieuw is de enquête verre van aselect en dus niet erg representatief . De provincie ba-
seert zich voor de steekproef, naar eigen zeggen, kennelijk met name op de telefoongids. 
Tamelijk onhanteerbaar, fraudegevoelig en op onderdelen minder prudent. Bovendien is 
het toevallig net als bij de enquête van het ED ook nog zo dat bij het bestand van bezitters 
van een vaste telefoon met name de oudere generaties, die ook nog het geld er voor over 
hebben , sterk oververtegenwoordigd zijn . Jongeren bellen immers vrijwel uitsluitend mo-
biel! Opnieuw krijgen we dus een vertekend beeld voorgeschoteld.
Onder lokale politici leeft buitendien de mening dat de gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart 2018 uitsluitsel kunnen en zullen geven over de voorkeur van de plaatselijke kie-
zers voor zelfstandigheid of samengaan.
Ik deel deze mening geenszins. Bij die verkiezing als zodanig spelen de persoon van de lijst-
trekker en andere personen op de lijst een rol alsmede uiteraard het volledige verkiezings-
programma van de partij; en binnen dat programma zou dan weer het onderdeel ‘al dan 
geen zelfstandigheid’ van cruciale importantie moeten blijken te zijn. Een kwestie te be-
langrijk om er een ondergeschikte positie aan toe te kennen van slechts partieel belang. De 
verschillende criteria om te kiezen hoeven dus m.a.w. helemaal niet parallel te lopen en 
kunnen en zullen derhalve een vervormd en denkelijk gechargeerd beeld opleveren.
Daarom handhaaf ik mijn duidelijke voorkeur voor een REFERENDUM op het hoofdpunt: 
‘wel of geen zelfstandigheid en eventueel secundair met wie’. Tegelijk te houden met de 
raadsverkiezingen!
Het is de enige mogelijkheid voor een betrouwbare , aselecte, democratische en definitie-
ve keuze!
Het is de (steek)proef op de som naast en na allerlei (steek)proefballonnetjes . 

Harry Terwisse, oud burgemeester van Nuenen

Binnen of buiten spelen?
Mijn naam is Ramon Kuijpers en ben een echte Nuenenaar, opgegroeid in de Vroente. In 
deze wijk hadden we volop speelgroen waar je kon voetballen of honkballen.
Nu hebben mijn vriendin en ik een heerlijk huis gevonden op het Eeneind een mooie plek 
met veel groen waar onze kinderen vrij kunnen spelen, althans dat dachten wij.
Uiteindelijk blijkt er helemaal geen voetbalveld, of een open ruimte, waar kinderen vrij zijn 
om te spelen, alleen een klein speeltuintje en dan houdt het op.
In Nuenen Zuid zijn er in iedere wijk meerdere speelplaatsen, daarom hebben wij met de 
buurtbewoners allemaal getekend voor een verzoek tot wijziging van het bestemmings-
plan. Hiervoor hebben wij een verzoek ingediend op 26-9-2016.
Helaas hebben wij tot op heden nog steeds geen bericht ondanks dat verschillende perso-
nen van de gemeente de situatie hebben bekeken.
Zelfs onze burgervader niet.
Ons voorstel is om een trapveldje te maken op een stuk grond welke zich achter ons huis 
bevind, gelegen tegen het spoor. Dit veld is al jaren en dag een geïmproviseerd voetbal-
veldje.
Omdat Nuenen met een project is begonnen ‘Spelen en bewegen’, hadden wij de hoop dat 
dit ook voor onze wijk zou gelden maar tot op heden is daar niks van terecht gekomen.
Momenteel wil iedereen toch dat kinderen buiten gaan(kunnen) spelen in plaats van bin-
nen hangend achter de pc, tablet of telefoon.

Kim en Ramon Kuijpers en de Kids, Dilis Ariens Camp 10, 5674 VH 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

Kerstsamenzang 
met Brass Band 
Nuenen
Op maandagavond 18 december 
om 19.30 uur vindt de jaarlijkse 
kerstsamenzang plaats in de Cle-
menskerk in Nuenen. Dit jaar wordt 
de kerstsamenzang georganiseerd 
door Brass Band Nuenen.

Brass Band Nuenen laat graag de veel-
zijdigheid van een brass band horen 
aan het publiek. Naast concerten in 
Het Klooster, met bijvoorbeeld een so-
list, koor of toneelvereniging, presen-
teert de brass band zich ook graag bij 
andere gelegenheden waar de brass 
band klank goed tot zijn recht komt. 
Eén van die gelegenheden doet zich 
voor met kerstmis. De warme koper-
klanken van de band passen namelijk 
uitstekend bij kerstmuziek.

Dus wilt u in de stemming komen voor 
kerstmis, meezingen met bekende 
kerstnummers en de veelzijdigheid 
van een brass band zelf horen? Kom 
dan op maandagavond 18 december 
naar de Clemenskerk. De toegang is 
gratis.
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Slaap dít jaar nog lekker!
10 showroombedden maken plaats voor de 2018 modellen!

NU 50% KORTING 

Savarin van zalm met gemarineerde zalm 
salade en mosterd-dillesaus  

Duo van everzwijn
pate en ham, uiencompote en pruimedantensaus

Provençaalse uiensoep(v)
 crouton met gruyère kaas 

Winterse goulashsoep  
crème fraîche en kruiden

***

Snoekbaarsfilet 
stamppotje van spitskool, curry madras, romige saus met soja en gember

Runderdiamanthaas
gekarramelliseerde witlof, truffelsaus

Ravioli gevuld met gorgonzola
   stoofpeer, wilde spinazie, rucola

***

Warm appeltaartje 
met kaneelijs en slagroom  

Mandarijn-kwark bavarois   
speculaasijs 

3 soorten kaas van de kaastafel 
Wenst u 5 stukjes kaas, dan rekenen

 wij een meerprijs van €4,00 

3 gangen €25,50 
4 gangen €29,50 

IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG 
PEZZAZ KEUZEMENU ALL-IN!

3 gangen all-in €32,50/4 gangen all-in 35,50
Leuk om het jaar af te sluiten met collega’s, 

vrienden of relaties!

www.restaurantpezzaz.nl

MOLEN DE ROOSDONCK
Ambachtelijk gemalen meel voor de thuisbakker

Gerwenseweg 2, Nuenen | www.roosdonck.nl

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

DECEMBER: 
BIOLOGISCHE  OLIEBOLLENMIX

Breng voor het complete assortiment een bezoek aan de molen, 
geopend elke zaterdag van 10.00-15.00 uur, of bekijk de website.

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

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Loop dan op zaterdag 16 december binnen bij 
Nagelsalon Tip Top en laat je nagels onder het genot 
van een hapje en een drankje tip top lakken.

We zijn open van 10.00 -17.00 uur en je vindt 
Nagelsalon Tip Top aan de Keizershof 86. 
Wil je liever vast  een plek reserveren? Bel dan 06 15212881.

Wil je 
nog mooie 
gellak nagels 
voor de 
feestdagen? 

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Heikampen 40
5672 SM Nuenen
Telefoon 06 - 22 30 67 17
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu
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Gerwense Zwamavonden
Voor de 34e keer organiseert CV De Narre-Kappen de bekende Zwamavonden. 
Dit carnavalsseizoen vallen de Zwamavonden op vrijdag 2 februari, zaterdag 3 fe-
bruari en vrijdag 9 februari 2018, met de bekende kletsers Rob Scheepers, Hans 
Verbaarschot, Kitty van Goverde en Hans Keeris. Daarnaast zijn er de dansmarie-
kes, showdans, muziek, blaaskapellen, de Gouwe Ouwe, Zsa Zsa Zsoe en KUUB!
De voorverkoop voor de Zwamavonden is op woensdag 20 december van 19.30 
uur tot 20.30 uur in 't Huysven in Gerwen. Vanaf donderdag 21 december zijn de 
kaarten verkrijgbaar bij  Cafetaria Heuvelplein en Tuindersbedrijf André van 
Rooij in Gerwen.

Sinterklaas op de Crijnsschool
Sinterklaas kwam ook dit jaar weer op bezoek bij de kinderen en leerkrach-
ten van de Crijnsschool. Hij arriveerde in een aanhanger, voortgetrokken 
door een bus van een bouwbedrijf. Nou, die komen ons niet onbekend voor 
de laatste tijd door de verbouwing bij onze buren van Kids Society Erica.

na nam Sint nog uitgebreid de tijd om 
langs alle andere klassen te gaan en 
samen met de kinderen zijn verjaar-
dag te vieren door hén cadeautjes te 
geven. Alle groepen kregen leuke 
klassencadeaus voor de hele groep, 
waarmee ze fijn samen kunnen spe-
len.
Het was een prachtige 5 december op 
de Crijnsschool!

Eenmaal aangekomen werden Sint en 
zijn pieten enthousiast onthaald door 
een speelplaats vol kinderen, ouders 
en directeur Thijs van Moorsel. Groep 
7 en 8 mochten als eerste mee naar 
binnen om in de speelzaal hun ca-
deautjes in ontvangst te nemen, waar-
na ze naar locatie Jacobushoek gingen 
om daar de surprises uit te pakken die 
ze voor elkaar gemaakt hadden. Daar-

Brandweer helpt Sinterklaas een 
handje bij feest De Nieuwe Linde
Het bezoek van Sinterklaas aan Kindcentrum De Nieuwe Linde dreigde dins-
dag 5 december niet door te gaan. Zijn paard Amerigo had in alle vroegte de 
benen genomen!

Binnen ging het Sinterklaasfeest de 
hele ochtend verder. De groepen kin-
deren brachten in de aula een bezoek 
aan Sinterklaas en zijn Pieten. Daar 
werd er door de kinderen gezongen 
en gedanst. Klein probleempje was er 
nog wel: Amerigo was de cadeautjes 
verloren toen hij wegliep!! Gelukkig 
kwam Politie Piet even later binnen 
rennen. Hij had Amerigo gevonden 
en bracht de cadeautjes op tijd naar 
De Nieuwe Linde!
Nadat Sinterklaas ook de surprises 
van de bovenbouw had bewonderd, 
was het tijd om afscheid te nemen. Al-
le kinderen en leerkrachten hebben 
genoten van een geweldig feest!
Bedankt Sinterklaas, Pieten en brand-
weer! En heel graag tot volgend jaar!

Gelukkig waren zijn vrienden van de 
brandweer bereid om de Sint en zijn 
Pieten even te brengen.
Met loeiende sirenes kwam de brand-
weer om 9.00 uur  de Van Duijnhoven-
laan in rijden. Verbaasd en blij waren 
alle kinderen toen even later Sinter-
klaas en zijn Pieten de brandweerwa-
gen uitstapten!
Onder luid gejuich werden zij welkom 
geheten door de directeur. Het was 
bovendien wel handig voor de Pieten 
dat de brandweer er was. Want op het 
dak lagen nog zakken pepernoten. 
Deze werden er met gemak door de 
brandweermannen vanaf gehaald. 
Daarna mochten de kinderen nog kij-
ken bij de wagen en werden de brand-
weermannen uitgezwaaid.

Kerst en    
Oud op Nieuw  
in Café Ons Dorp
Het jaar loopt langzaam ten einde 
en het nieuwe jaar staat al voor de 
deur. Een gezellige periode, zeker 
bij Café Ons Dorp. Zij hebben ge-
noeg activiteiten om er met deze 
feestelijke dagen op uit te gaan.

Kerstavond kun je je verzoekjes aan-
vragen bij Feestpianist Tim van de Laar, 
deze troubadour op de piano zorgt 
voor een gezellige afwisselende mu-
ziek.
Eerste kerstdag is het gezellig borrelen, 
en met de ruimte keuze aan speciaal 
bier is dat geen probleem.
Tweede kerstdag gaat het er wat actie-
ver aan toe. Onder de noemen ‘All You 
Can Dance’ zorgen DJ's Aro & Tinuz 
voor heerlijke, feestelijke, swingende en 
soms ook wel een beetje foute muziek.
Tijdens Oud Op Nieuw gaan de deu-
ren van Café Ons Dorp open vanaf 
00.30 uur en zal DJ Mikel zorgen voor 
een spetterende Sylvester Party. Sa-
men gezellig dansend en feestend het 
nieuwe jaar in. 
Op 1 januari is iedereen vanaf 15.00 uur  
welkom om elkaar gelukkig nieuwjaar 
te wensen in een gemoedelijke sfeer. 
Kortom genoeg redenen om in deze 
feestelijk tijd gezellig Ons Dorp in te 
lopen.lopen.
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KERSTAVOND

    24 DEC

1e KERSTDAG

    25 DEC

2e KERSTDAG

    26 DEC

OUD OP NIEUW

    31 DEC

NIEUWJAARSDAG

    1 JAN

X-Mas Sing-a-Long
   Feestpianist Tim van de Laar

   Vanaf 20.00u

Gezellig Kerstborrelen
   Vanaf 20.00u

All You Can Dance
   DJ-Aro & DJ Tinuz  

   Vanaf 20.00u

Sylvester Party
   31 dec / 1 jan

   Vanaf 00.30u

Nieuwjaars Borrel   

   Vanaf 15.00u
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Nieuwe uitgave Drijehornickels
In de nieuwe uitgave van het cultuurhistorisch magazine Drijehornickels de 
bijna 130-jarige geschiedenis van het dit jaar opgeheven Gemengd Ger-
wens Koor St. Caecilia, opgericht in 1888. In een ander verhaal geeft Jos Dec-
kers inzicht in de betekenis van kapittels en kanunniken in de middeleeuwen 
en welke invloed ze hadden op lokale parochies, waaronder die van Gerwen, 
Nuenen en Nederwetten. In de serie Terugbeeld van Roland van Pareren 
aandacht voor de eerste Nuenense automatische telefooncentrale aan de 
voormalige Telefoonstraat, nu Mgr. Cuytenlaan. Tegenwoordig staat er op 
de fundamenten van het ‘telefoonhuisje’ een woonhuis.

Het magazine wordt drie keer per jaar 
door heemkundekring De Drijehor-
nick uitgegeven en gedrukt bij Druk-
kerij Messerschmidt. Het tijdschrift is 
voor € 4,50 te koop in het Heemhuis 
van De Drijehornick, Papenvoort 15A, 
bij Jumbo Ton Grimberg, bij kantoor-
boekhandel Risjamo Kernkwartier, het 
Vincentre aan de Berg en bij Bruna 
Parkstraat.

Verder een artikel over het schil-
dersechtpaar Willem Schrofer en Han-
nie Bal die in 1955 enkele weken in 
Nuenen verbleven in pension-hotel 
Schafrath om in de vrije natuur te 
schilderen. Zij behoorden in de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog tot een 
Haagse groep beeldende kunstenaars 
die zich verenigd hadden onder de 
naam Verve. Ook was Willem gedu-
rende 25 jaar docent aan de Koninklij-
ke Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag en heeft daar de Nuenen-
se kunstschilder Antoon van Bakel nog 
les gegeven.

Van Peter van Overbruggen een recen-
sie over de biografie over Cor van 
Gogh, broer van Vincent en Theo van 
Gogh, geschreven door de Zuid-Afri-
kaanse schrijver Chris Schoeman.

Marinus Schuts in 1988 benoemd tot ere-
dirigent van het Gerwens Gemengd Koor; 
In 1992 trad het Gerwens Gemengd Koor 
op met zanger Marco Bakker in de Eindho-
vense Stadsschouwburg 

Gerwense Zwamavonden

LONU op cursus!
Afgelopen zaterdag heeft een groep LONU-ers de cursus reanimatie en gebruik 
AED gevolgd. Met groot enthousiasme is geprobeerd twee reanimatiepoppen tot 
leven te wekken. Helaas! Niet gelukt maar als er een mens met een fibrillerend 
hart gelegen had dan was de reanimatie succesvol verlopen.
De uitleg over de werking van de verschillende AED’s en ook het oefenen daarmee is 
verhelderend geweest. Het is een fijn en veilig idee dat iedere loopgroep van LONU 
tenminste twee deelnemers heeft, die kennis hebben om in nood in te springen. 

Scouting Rudyard Kipling

Eerste weekend en 
reuzen ganzenbord
De Bevers speelden twee weekend te-
rug ganzenbord op een bord van 2x4 
meter met reuzenpionnen en grote 
dobbelstenen gemengd met sinter-
klaasopdrachten. Alle kinderen waren 
erg enthousiast. Vervolgens hebben ze 
het spel ‘Zoek mij!’ gedaan; het ver-
stoppen van een klein voorwerpje in 
het beverlokaal en dan met zijn allen 
zoeken. Zodra je het gevonden hebt 
moet je gaan zitten, de laatste mag 
hem opnieuw verstoppen. Tot slot nog 
even buiten gespeeld (busjekruit) en 
aangesloten bij het vuurtje van de wel-
pen om lekker marshmallows te roos-
teren en chocomelk te drinken samen 
met de welpen. Altijd gezellig zo met 
z’n allen rondom een vuurtje zitten. 
Heeft u ook een zoon of dochter in de 
leeftijd van 5 tot 7 jaar die graag zou 
willen aansluiten bij de Bevers van Ru-
dyard Kipling? Zowel in de ochtend als 
in de middag is er een Bevergroep ac-
tief.
De explorers hadden hun eerste week-
end gehad, een weekend vol met het 
vieren van alle feestdagen in een keer. 
Echter, allereerst werd er aan team-
building gewerkt door verscheidene 
opdrachten voor de nieuwe explorers 
en nieuwe explorerleiding. Dit zodat 
ze hierna volwaardig explorer ge-
noemd konden worden. Sinterklaas, 
Kerstmis, Oud&Nieuw en Pasen, niks 
was te gek, want het kwam allemaal 
aan bod! Een heerlijk weekend dat ze-
ker voor herhaling vatbaar is.
www.rudyardkipling.nl

Bezorgers voor Rond de Linde: 
Wijk in Nuenen Oost 
(± 250 kranten) 

Wijk in Nuenen Centrum 
(omg. ‘t Oog ± 130 kranten) 

Ben je bereid om elke woensdagmiddag of 
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

L E U K E  B I J V E R D I E N S T E

PER DIRECT



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 14 t/m 21 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 ParfumerieDrogisterij en Parfumerie

MEGA KERSTSTUNT
met 40% directe 
kassakorting

Kijk 

voor 

alle 

andere

 aanbiedingen 

in de winkel!

presenteert

 

presenteertpresenteert

KERSTAVOND

    24 DEC

1e KERSTDAG

    25 DEC

2e KERSTDAG

    26 DEC

OUD OP NIEUW

    31 DEC

NIEUWJAARSDAG

    1 JAN

X-Mas Sing-a-Long
   Feestpianist Tim van de Laar
   Vanaf 20.00u

Gezellig Kerstborrelen
   Vanaf 20.00u

All You Can Dance
   DJ-Aro & DJ Tinuz  

   Vanaf 20.00u

Sylvester Party
   31 dec / 1 jan
   Vanaf 00.30u

Nieuwjaars Borrel   

   Vanaf 15.00u
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www.cafeonsdorp.nl  follow us        cafeonsdorpfollow us        cafeonsdorp

All You Can DanceAll You Can DanceAll You Can DanceAll You Can DanceAll You Can Dance
HEEL DECEMBER

2e PIZZA
GRATIS

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

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

AANPASSINGEN OF ANDERE BODEMS  
TEGEN MEERPRIJS. 

Paco Rabanne
Lady million 30 ml edp 54.99 32.99

Lady million 50 ml edp 80.25 48.15
One million 50 ml edt 65.35 39.21

Hugo Boss
Boss bottled 200 ml edt 128.80 69.95

Lancôme
La vie est belle 30 ml edp 67.05 39.99

40%
korting*

MEGA KERSTSTUNT
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Voor heel ondernemend Nuenen
OCN 
Ondernemerscafé
 
Ondernemers Contact Nuenen (OCN) 
organiseert een inloopcafé voor on-
dernemers in Nuenen op donderdag 
14 december van 17.00-19.00 uur in 
Café Schafrath, Park 35 in Nuenen.

Het OCN Ondernemerscafé geeft 
OCN en ondernemend Nuenen de 
mogelijkheid in een gezellige ambian-
ce bij te praten. Zij die interesse heb-
ben om hun bedrijf kort voor te stel-
len krijgen hiertoe de gelegenheid. 
 Ook ondernemers die (nog) geen lid 
zijn van OCN zijn van harte welkom. 
De eigen bijdrage van € 10,00 kan bij 
binnenkomst worden betaald.

Vrouwencentrum 
de Vlinder
Vanaf vrijdag 22 december is het 
Vrouwencentrum de Vlinder 2 weken 
gesloten en is ook de kledingwinkel 
niet geopend. Vanaf maandag 8 ja-
nuari zijn er weer activiteiten en gaat 
ook de kledingwinkel weer open.  Zie 
voor openingstijden www.vrouwen-
centrumdevlinder@jimdo.com.

Berg 8 | 5671CC Nuenen

Rondom de boom van Café Ons Dorp 
en Kunsthandel Art Dumay
Op zondag 17 december is het weer zover: de gezamenlijke borrel 
van Ons Dorp en Art Dumay bij de boom die zij hebben geplaatst tus-

sen beide bedrijven. Door de recente verhuizing van Art Dumay 
zal dit het laatste jaar zijn dat zij dit gezamenlijk organiseren. 

Uiteraard zal Ons Dorp dit gezellige initiatief voortzetten. De 
boom heeft 6 jaar dienst gedaan als teken van gezelligheid, 

betrokkenheid bij Nuenen en als initiatief tussen twee 
buurbedrijven in centrum Nuenen. Wij hopen dat u 

net als alle andere jaren ook aanstaande zondag 
een borrel komt drinken vanaf 15.00 uur!

 SI Co� ee Solutions start samenwerking 
met Made Blue voor schoon drinkwater 
in Afrika 
Samen met Made Blue, een stichting die waterprojecten realiseert in ont-
wikkelingslanden, gaat het Nuenense SI Co� ee Solutions zich inzetten om 
schoon drinkwater te creëren in Afrika. Bij elke verkochte zak ko�  ebonen, 
doos ko�  ebekers en water� lters wordt een groot aantal liters water be-
schikbaar gemaakt voor gebieden waar de toegang tot schoon drinkwater 
minimaal is. 

male aandacht voor de groeiomgeving, 
medewerkers en zorg voor de planten. 
Met het waterproject breiden we niet 
alleen ons beleid ten aanzien van duur-
zaamheid uit, we helpen ook actief 
mee aan het creëren van iets waar nog 
steeds 663 miljoen mensen wereldwijd 
tekort aan hebben: schoon drinkwater. 
Hiervoor werken we samen met Made 
Blue, een van de partners van Amref 
Flying Doctors. Zij werken heel trans-
parant, open en eerlijk Zo worden alle 
acties gemeten, zodat bijgehouden 
wordt hoeveel schoon drinkwater is 
gecreëerd. De cijfers worden boven-
dien via officiële wegen gecontro-
leerd.”

25 miljoen liter water in 2018 
“Het doel is zo om in 2018 ruim 25 
miljoen liter schoon drinkwater be-
schikbaar te maken voor gebieden 
waar dat het meest nodig is. Daarnaast 
willen we op termijn de schoon drink-
water-gedachte doortrekken in onze 
eigen waterlijn, AQUA VALENTE. Zo 
willen we met het aanbieden van ver-
schillende soorten water, waterfiltratie 
en reiniging nog eens extra schoon 
drinkwater genereren voor ontwikke-
lingslanden. Met de realisatie van onze 
nieuwe locatie in Nuenen, ter uitbrei-
ding van onze huidige activiteiten, wil-
len we deze acties in gang gaan zetten.” 

Het idee voor de samenwerking kwam 
tot stand nadat Peter van Dongen zelf 
in aanraking kwam met de erbarmelij-
ke leefomstandigheden in Afrika. “Af-
gelopen oktober nam ik deel aan de 
Africa Classic, een 400 kilometer lange 
fietstocht door Afrika, georganiseerd 
door Amref Flying Doctors om geld in 
te zamelen voor ontwikkelingslanden,” 
vertelt Peter. “Ik heb hierdoor met ei-
gen ogen gezien hoe zwaar het leven 
van mensen in ontwikkelingslanden is. 
Waar wij in Westerse landen dagelijks 
gemiddeld per persoon zo’n 110 liter 
water gebruiken voor ons levenson-
derhoud, moeten mensen in Afrika het 
doen met 10 tot 15 liter water en heel 
wat kilometers afleggen om waterfaci-
liteiten te bereiken. Dat was een enor-
me eyeopener.” 

Actieve bijdrage
De wetenschap dat schoon drinkwater 
geen vanzelfsprekendheid is, in com-
binatie met de ervaring van Peter in 
Afrika, deed SI Coffee Solutions doen 
besluiten om actief bij te dragen aan 
het creëren van water in ontwikke-
lingslanden. “Duurzaamheid is altijd al 
een speerpunt binnen ons bedrijf ge-
weest,” aldus Peter. “Zo werken we sa-
men met lokale boeren voor de verga-
ring van koffiebonen en de bereiding 
van onze melanges en hebben wij opti-

Molenaarsambacht    
wordt cultureel erfgoed
“Mooi, die waardering voor het ambacht”, zegt Mario Collombon. Mario is 
vrijwillig molenaar op windmolen De Roosdonck aan de Gerwenseweg. Vo-
rige week werd bekend dat het molenaarsambacht op de Unesco-lijst van 
immaterieel cultureel erfgoed komt, als eerste Nederlandse bijdrage. Op die 
lijst staan tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet ver-
loren willen laten gaan en door willen geven aan volgende generaties.

Stichting Meedoen sluit   
het jaar af met een lach
Afgelopen zondag vond in Het Klooster de laatste activiteit van dit jaar 
plaats van stichting Meedoen Nuenen. De deelnemers waren met hun fami-
lie uitgenodigd voor een geweldige voorstelling met twee grappige, muzi-
kale clowns.

Veel kinderen lagen dubbel van het la-
chen en er werd flink mee geroepen 
vanuit de zaal. Een aantal kinderen 
mocht zelfs het podium op om te hel-
pen bij een act. Dat deden ze allemaal 
met veel enthousiasme, er was nie-
mand die niet durfde.

Ondanks het dikke pak sneeuw op de 
weg kwamen er zo'n 110 bezoekers 
naar de voorstelling kijken. De sfeer 
zat er van tevoren al goed in. Kinderen 
speelden tikkertje in de foyer - sommi-
ge op sokken omdat ze hun natte 
snowboots onder de kapstok hadden 
gezet. Of ze keken toe hoe de clowns 
zich alvast schminkten in de foyer, 
voor de ogen van het publiek. Maar 
toen de deuren van de zaal opengin-
gen, zat iedereen snel op zijn plek.

Na het welkomstwoord van Monique 
Veugelers, voorzitter van stichting 
Meedoen, werd onze promotiefilm 
voor het eerst aan het publiek getoond. 
Een spannend moment voor iedereen 
die hieraan heeft meegewerkt. Deze 

film is gemaakt met hulp van onze 
deelnemers, ouders en vrijwilligers. 
Inmiddels is hij ook te bekijken op de 
website van de stichting.

Stichting Meedoen Nuenen organi-
seert activiteiten voor kinderen en jon-
geren vanaf zes jaar die niet zo makke-
lijk aansluiting vinden bij een reguliere 
club. Bijvoorbeeld omdat ze autisme of 
adhd hebben, erg verlegen zijn of een 
beperking hebben. Voor 2018 staan er 
alweer een paar leuke activiteiten op 
het programma. Zo gaan we in januari 
insectenhuisjes maken en discozwem-
men. In februari is er een speciale 
bijeenkomst voor 13-plussers en heb-
ben wij een judoclinic. In maart gaan 
we ponyrijden en hebben we een crea-
tieve activiteit met bloemen en voor-
jaarsfrutsels. En lasergamen in april – 
kortom een mooi gevarieerd program-
ma met voor ieder wat wils.

Wil je een keer komen kijken of het 
iets voor je is, meld je dan aan via de 
website. Ook is stichting Meedoen 

Kerstmarkt Dorpswerkplaats
Op zaterdag 16 en zondag 17 december organiseert Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats van 11.00 uur tot 16.00 uur weer een kerstmarkt. De ingang ligt tussen 
restaurant Goesting en restaurant De Zonnewende aan het Park in Nuenen. Op 
deze markt zijn producten te koop die in het hobbycentrum met de hand zijn ge-
maakt, zoals kerstbloemstukjes, houten kerstbomen, kerstkransen, houten speel-
goed of decoratieve sfeermakers. De opbrengst wordt gebruikt voor de huur en 
exploitatie van het gebouw en de hobbyactiviteiten. De koffie en de warme, zelf-
gebakken wafels staan weer klaar. Zie ook www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Nuenen nog op zoek naar vrijwilligers 
die willen helpen bij het organiseren of 
begeleiden van activiteiten. Dit kan 
bijvoorbeeld ook in het kader van een 
maatschappelijke stage. Voor meer in-
formatie, zie www.meedoennuenen.nl.

De voorstelling werd mogelijk gemaakt 
door donaties van Het Kunstkwartier 
en de Nuenense communicanten. 
 Stichting Meedoen Nuenen bedankt 
alle sponsors hartelijk voor hun mooie 
giften van dit afgelopen jaar. Wij wen-
sen iedereen hele fijne feestdagen toe 
en zien jullie graag in het nieuwe jaar 
bij een van onze activiteiten. 

Mario, in het dagelijks leven bouwkun-
dig tekenaar, is op zaterdag vrijwillig 
molenaar van de Roosdonck. Dat doet 
hij al ruim 20 jaar: “We hebben nog 
zo’n 1200 molens in Nederland, met 40 
tot 50 beroepsmolenaars. De vrijwilli-
gers zijn dus hard nodig. Deze erken-
ning is voor ons een steuntje in de rug. 

En de kennis mag niet verloren gaan, 
zoals in bijvoorbeeld Duitsland het ge-
val is. Daarom ben ik ook gastmolenaar 
voor twee leerling-molenaars.”
Behalve windmolen De Roosdonck 
draait en maalt  ook de watermolen van 
Opwetten nog, met molenaar Martijn 
Coenraads.

 Het leukste 
restaurant   
uit de gemeente 
Nuenen c.a.
4 januari aanstaande start de Verkie-
zing van het Leukste Restaurant van de 
gemeente Nuenen c.a.. Het winnende 
restaurant uit de gemeente kan zich 
vervolgens laten huldigen bij de Award 
Show. Zij kunnen dan, samen met hun 
award, op de foto met Katja Schuur-
man. Daarna volgt tijdens de Award 
Show een optreden van Maan. 
Restaurants kunnen zich nu gratis no-
mineren via www.restaurantverkie-
zing.nl. Ook gasten van een restaurant 
kunnen een nominatie voordragen via 
deze website. 
De verkiezing wordt georganiseerd 
door Vote Company in samenwerking 
met de vakbladen Gastronomie en Ho-
reca Vizier en vakbeurs Bakkersvak. 
Vote Company faciliteert voorname-
lijk verkiezingen in opdracht zoals de 
Zoover Awards, AD Publieksprijs bij 
de Musical Awards en de Mantelzorg 
Awards. Meer info en nomineren via 
www.restaurantverkiezing.nl 



LINDEBLAADJES

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

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

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

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

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

PUZZELHOEKWeek 50

Kruiswoord

Horizontaal: 1 Belgische badplaats 6 pl. in Rusland 11 lichamelijke opvoeding 
12 aardrijkskunde 14 regeringsreglement 16 langere route 18 Japanse munt 
19 gezamenlijke pers 21 Aziatisch oliestaatje 22 pitvrucht 
24 maagafdeling van herkauwers 25 op dat moment 26 primitief huisje 
27 bitterheid 29 stoot 30 wereldbol 32 verdieping 34 aan Zee 35 achter 
37 winterkost 40 opbrengst 44 komisch nummer 46 cachot 47 baarsachtige vis 
48 breigaren 50 telwoord 52 bedrijvig 54 net niet 55 opgestelde rij 
57 Spaanse titel 58 schermwapen 59 emeritus 60 proefwerk 
63 landbouwwerktuig 64 vrouwelijk dier 65 kraaiachtige vogel.

Verticaal: 1 leesteken 2 eruitzien 3 houten wig 4 knock-out 5 land in Afrika 
6 paardrijschool 7 voegwoord 8 hengelsnoer 9 kerf 10 lichaamsvocht 11 keet 
13 opschudding 15 haardracht 17 deel v.h. gezicht 20 aanwijzend vnw. 
22 alstublieft 23 stuk hout 26 water wegscheppen 28 via 
31 computernetwerk (afk.) 33 brandstof 36 naamspeldje 37 geluidloos 
38 zeehond 39 waardig lopen 40 mening 41 kijkorgaan 42 takje 43 reptiel 
45 cosmetisch smeersel 49 blamage 51 Ierland 53 gek 54 hap 56 duinpan 
58 gedekte tafel 61 circa 3,14 62 te koop.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65
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Z O O N O L V N V E E

E T N A K L I E K N E S T

E D R E E F N I H I L S

R I B E E M

N B E K A F T U N E R L

A F IJ N B L A U W S I R E

P E N H U R N Z V E N

P L A N E E T E L E G A N T

A A A L T IJ D E L E

I M P A C T K N E K E L

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

Oplossingen wk 49
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

U E E D I I K G C I I L

I L T S A E H C U R E G

M O T M I I D A H O H E

T J A W R M W A A R O M

E J K U T H C A M L O V

W I N D S C H E R M

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.

AFWAS
BAKKER
CREPE
DOESHOND
FACTUREREN
GORILLA
HALTE
HULDE
KALOT
KLIMOP
KLUIF
KRISTAL
KROOS
LEESFOUT
LEUZE
LIBERO
OLIEBORING
PREEK
RATTEN
RIDDER
RONDE
SATESTOKJE
VLERK
ZEEROB
ZEUREN
ZOETEKAUW
ZWEED

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

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

Sudoku 2 3
4 8

9 1 3 6
8 3 4

1 5
8 7 1

6 2
9 5
1 4 6 9 7

week 48, Dhr. Claessens, Mariahout.

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

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

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

SCHOONHEIDS- PEDICURE SALON 
Anouk Biermans 

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

Nieuw! WELLNESS voor iedereen
bij Archipel Akkers Nuenen

FEESTDAGEN AANBIEDING

€ 5,- KORTING
op gezichtsbehandelingen van € 30, € 40 en € 50

Centrum voor Training & Coaching

Ademtrainingen | Ontspanningsmeditaties | 
Inspirerende workshops | Persoonlijk leiderschapstrainingen

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

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

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.

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

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

TE KOOP: Openhaard- 
en kachelhout, aanmaak-
houtjes. Kerstbomen van 
€ 5,- tot € 15,-. Grote balen 
hooi € 40,- klein pakje € 4,-. 
Fam. van Baren, Boord 30 
Nuenen. Tel: 040-2836270.

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

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

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

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.

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

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

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

Voor onze klanten ligt er een zakagenda van 2018 klaar! (op =op)

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

Wij wensen u allen heel gezellige kerstdagen
en veel veilige kilometers in 2018

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink
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Zanggroep New Balance: 
‘Winterconcert’ in de Regenboogkerk
In aanloop naar de feestdagen zal zanggroep New Balance wederom een 
‘Winterconcert in kerstsfeer’ verzorgen op dinsdagavond 19 december in de 
Regenboogkerk, Sportlaan 5 te Nuenen. Het wordt een gevarieerd concert, 
waarbij niet alleen kerstliederen, maar ook mooie ballads de revue passe-
ren. Solisten uit eigen gelederen zullen u tijdens dit Winterconcert verras-
sen. Het koor hoopt u zo in de kerstsfeer te brengen. 

Bent u na het concert enthousiast en 
hebt u ook zin om te zingen met een 
gezellige groep mensen? Wij zijn voor-
al nog op zoek naar mannelijke zan-
gers. Koorervaring is mooi meegeno-
men, maar geen voorwaarde. Vraag 
vrijblijvend informatie. 
New Balance zal ook een optreden 
verzorgen op zaterdag 16 december 
tijdens het Levend kerstverhaal bij 
Weverkeshof en wel van 17.00 tot 
17.30 uur en van 18.30 tot 19.00 uur.

De toegang is gratis en na afloop is er 
nog een gezellig samenzijn, en de mo-
gelijkheid tot het nuttigen van een 
drankje. De leden van het koor zor-
gen voor een hapje. Een vrijwillige 
bijdrage bij het verlaten van de kerk 
wordt zeer op prijs gesteld. Er is een 
gratis kopje koffie of thee vooraf. Het 
concert begint om 19.30 uur en duurt, 
inclusief een pauze, tot ongeveer 
22.00 uur. 
U bent van harte welkom!

Herdertjestocht in Nederwetten
Gezellige lichtjes, donkere straten, kerstliederen, kerstverhalen, misschien 
wel een sneeuwvlokje, warme chocolademelk, her en der een sfeervuurtje 
en samen wandelend op weg naar het kindje Jezus. Dit is waar het in het 
kort om gaat bij de herdertjestocht in Nederwetten.

De oudercommissie en het team van 
Eenbes basisschool Sint Jozef organise-
ren dit jaar, met de hulp van tal van vrij-
willigers, de befaamde herdertjestocht 
door de straten van Nederwetten. Op 
ongeveer een tiental plaatsen is er een 
stop waar delen van het kerstverhaal 
worden uitgebeeld of verteld. Het kerst-
verhaal wordt ook muzikaal onder-
steund door gezellige sfeerliederen.
Dit kerstevenement vindt plaats op 
donderdag 21 december. De herder-
tjestocht start in groepjes, van Eenbes 
basisschool Sint Jozef in Nederwetten. 
De eerste groep zal om 18.00 uur ver-
trekken. Iedereen, jong en oud, kan 
gratis met deze tocht meelopen. Na-
tuurlijk is het ook mogelijk om in ons 
kerstcafé een hapje en drankje te nutti-
gen bij een gezellig vuurtje. 
Tot ziens op 21 december!
 

Optreden van soliste Noa (The Voice Kids) en Popkoor Prestige 

Concert in kerstsfeer ‘Primavera’
Op zondag 17 december organiseert Primavera haar jaarlijkse concert in 
kerstsfeer. Het concert vindt plaats in het Dorpshuis in Lieshout. Aanvang is 
14.00 uur en entree is gratis.

zijn geslaagd met een mooi program-
ma. We hebben twee gastoptredens. 
Onze soliste is een jonge beroemd-
heid, ze heet Noa en is afgelopen jaar 
tweede geworden bij The Voice Kids! 
Noa is 14 jaar en is al jong begonnen 
met zingen. Dit is dan ook haar groot-
ste hobby. Laat u verassen door zo’n 
jonge belofte. 

Daarnaast hebben we Popkoor ‘Presti-
ge’ bereid gevonden om deel te nemen 
aan onze muzikale middag. Prestige 
zal acte de presence geven met maar 
liefst rond de 70 mensen. Het repertoi-
re van Prestige bestaat uit de nieuwste 
Top 40 hits. Onder andere nummers 
als Skyfall en Nothing really matters 
staan op het programma.

Wij genieten van mooie muziek! Wij 
stellen uw komst op prijs. 

Primavera is een koor uit Lieshout van 
ruim veertig enthousiaste vrouwen en 
mannen. Er wordt gezongen in vier 
partijen, sopraan, alt, tenor en bas. Het 
repertoire bestaat uit popsongs, musi-
calliedjes, evergreens, volksliedjes en 
ballades. Eenieder komt dus aan zijn of 
haar trekken. “Dat is ook wat wij wil-
len, muziek maken voor iedereen”, al-
dus de voorzitter. 

Primavera zingt a capella, dus zonder 
begeleidende muziek, onder leiding 
van dirigent Kees Manders. Tijdens 
het concert zal o.a. Only Time (Enya), 
Fields of Gold (o.a. Sting) en Hallelujah 
(Leonard Cohen) worden gezongen. 
Voor diegenen die het liedje Frieden al 
eens hebben gehoord; “ook dat zingen 
we weer”. Dat is echt zo’n liedje dat niet 
mag ontbreken op een kerstconcert. Al 
is het maar omdat alle koorleden dat 
heel graag zingen. 

Volgend jaar bestaat Primavera 25 jaar. 
Dat wordt uiteraard groot gevierd. In 
april gaat het hele koor een weekend 
naar Trier. We hopen dat onze ooster-
buren onze muziek mooi zullen vin-
den. Behalve het weekend over de 
grens laten we het 25-jarig jubileum in 
onze thuishaven natuurlijk niet onop-
gemerkt voorbijgaan. U gaat daar meer 
over horen.  

Nu terug naar het kerstconcert. Aan 
de vooravond van ons jubileum willen 
we dit jaar tijdens ons concert flink 
uitpakken. Wij denken dat we daarin 

Kersttijd bij KBO Lieshout
Kerststukken maken bij Jo van den Biggelaar. Maandag 18 december maken 
vrijwilligers kerstukken voor zieke leden van de vereniging en voor de kerst-
loterij. Zoals gebruikelijk zijn ze daarvoor van harte welkom bij Jo van de 
Biggelaar aan de Schutsstraat 37, vanaf 10.00 uur. We doen een warme op-
roep aan vrijwilligers om te komen helpen. We zoeken ook enkele mensen 
om op zaterdag 16 december alles mee klaar te zetten. Graag even bellen 
naar Jo van den Biggelaar, tel. 422117. 

Kienavond
De laatste KBO kienavond van dit jaar 
is een bijzondere kerstkienavond. Voor 
iedere deelnemer is er een aardige 
kerstattentie. De prijzen zijn op deze 
avond rijk gevulde kerstpakketten. 
Schuif mee aan in de grote zaal van het 
Dorpshuis. Oud en jong, lid of geen 
lid, u bent van harte welkom op vrij-
dagavond 22 december. Zaal open om 
19.00 uur, het kienen begint om 20.00  
uur. 

Inloop
De Inloop is iedere dinsdagmorgen 
van 10.00 uur tot half 12 in het 
Dorpshuis. Loop eens binnen en 
maak kennis met een dynamische se-
niorenvereniging.

 

Om kerststukjes te maken, heb je ver-
schillende soorten groen nodig. Hebt 
u misschien voldoende en kunt u wat 
missen? Jo en de vrijwilligers zijn er 
blij mee. Geef het even af bij Schuts-
straat 37. 

Kerstviering
De traditionele kerstviering is op dins-
dagmiddag 19 december in Zaal de 
Koekoek. De zaal gaat om half 2 open, 
de aanvang is om 2 uur. Muziekgezel-
schap Da Capo zorgt voor sfeervolle 
muziek. De middag wordt besloten 
met de gezamenlijke kerstmaaltijd. Er 
is ook een loterij met mooie prijzen. 
Iedereen krijgt een kleine kerstattentie 
van Seniorenvereniging KBO Lies-
hout. 

Op 2e Kerstdag ‘s middags   
nog even naar de Kerk?
Dat kan… Het Van Goghkerkje is dit jaar weer helemaal in kerstsfeer gehuld 
en daarvan willen wij u ook laten meegenieten. Het kerkje is op 2e Kerstdag, 
dinsdag 26 december, geopend van 14.00-16.00 uur. 

uw omgeving die alleen is mee te ne-
men? Weet dat iedereen van harte wel-
kom is !!!
Wilt u zelf ook eens muziek maken in 
het kerkje, neem uw muziekinstru-
ment mee of neem plaats achter de 
piano en het kerkje is even van u!  Wij 
luisteren dan naar uw kerstmuziek.
 

We spelen kerstmuziek, hebben een 
glaasje chocolademelk of glühwein en 
iets lekkers. Alles is aanwezig voor een 
‘warme’ middag. Het zijn veel zon- en 
feestdagen achter elkaar, daarom is het 
misschien wel fijn om even in een an-
dere omgeving een beetje kerst te vie-
ren. Misschien een idee om iemand in 

 Repair Café 
Laarbeek
20 december organiseert RCL weer 
een middag waar men terecht kan met 
defecte huishoudelijke materialen, kle-
ding, kleine meubels en fietsen. Dit 
vindt plaats in het Dorpshuis Groten-
hof 2 te Lieshout van 13.30 uur tot 
16.00 uur. Info 06-58842046.

Kerstconcert 
Kerstkedee
Op vrijdagavond 22 december om 
20.00 uur geeft het wereldmuziekkoor 
Keskedee uit Nuenen, dat zich voor de 
gelegenheid heeft omgedoopt tot 
‘Kerstkedee’, een bijzonder kerstcon-
cert in de raadzaal van het cultureel 
centrum Het Klooster te Nuenen.

Dat doen zij
• Omdat het bijna Kerstmis is en zij 

u de feestvreugde van het kerst-
feest willen brengen, dat zij samen 
met u groots willen vieren.

• Omdat zij voor u gewerkt hebben 
aan een speciaal verrassend kerst-
repertoire met vreugdevolle, 
krachtige en ingetogen warme 
klanken uit Afrika, Zuid-Amerika 
en de uithoeken van Europa en dat 
willen laten horen.

• Omdat dit tevens een afscheid is, 
de dirigent Horst Rickels gaat het 
koor verlaten en dit wordt zijn al-
lerlaatste concert met Keskedee. In 
2018 gaat het koor verder met 
Maud Broeksteeg, zij leidt ook het 
koor Jocanto. (Horst gaat nog wel 
door met zijn zeemanskoor Dwars-
getuigd.)

• Omdat zij met u het glas willen 
heffen op het komende jaar.

Voor dit concert wordt een geringe 
bijdrage van 4 euro gevraagd, bestel-
len kan via info@keskedee.nl, bij bin-
nenkomst liggen de kaartjes voor u 
klaar. Tot ziens bij ‘ Kerstkedee’!

Kerstconcert van de  
Vrolijke Samenzang
Het kerstconcert, in de Regenboog-
kerk van vorig jaar, samen met Druzh-
ba (Vriendschap) uit Brandevoort is 
voor velen van u een mooie herinne-
ring. Dit jaar brengt de Vrolijke Sa-
menzang een tegenbezoek en vindt 
het kerstconcert plaats in de Lucia-
kerk in Mierlo-Hout.
Druzhba brengt Slavische liederen ten 
gehore, o.a. uit Rusland en Oekraïne. 
De teksten worden ingestudeerd vol-
gens een fonetisch schrift dat borg 
staat voor de juiste uitspraak. Dit lukt 
omdat de dirigente haar roots heeft in 
Oekraïne.
Van de Vrolijke Samenzang bent u ge-
wend dat zij in alle talen zingen, deze 
avond zijn de liederen afgestemd op 
de kersttijd. 
Samen met het Blazersensemble fan-
fare ‘Unitas’ brengen wij een geva-
rieerd programma waarin zeker het 
‘Stille Nacht’ niet zal ontbreken.

Aanvang 20.00 uur. Locatie: Lucia-
kerk Mierlo-Hout. Entree gratis. Info:  
040-2906123.

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 17 december 
in het programma Nuenen Nú :
• Rapport kwartiermaker over 

Het Klooster
• Voorstel toekomst Hongerman 

van VVD
• Liederentafel Schafrath
• Kerstfilm 2017
• Kroningsfeesten
• Presentatie ‘Collse Watermo-

len’ in Noord Brabants Muse-
um

• Kerstmarkt Dorpswerkplaats
• Licht op de Oude Landen 

Nieuw is dat de uitzending van 
Nuenen Nú dagelijks wordt ver-
verst met nieuwe onderwerpen. De 
tv-uitzendingen van Nuenen Nú 
kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 uur. Zie 
ook www.omroepnuenen.nl, ook 
voor livestream. 
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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

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. Bib. Dommeldal, Nuenen
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Donderdag 14 december 
17.00-19.00 uur  Inloopcafe Ondernemers 
in Nuenen OCN. Café Schafrath, Nuenen
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, Nuenen
13.30 uur KBO Kerstviering Gerwen

gemeenschapshuis D’n Heuvel in Gerwen

Vrijdag 15 december
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 
Nuenen. Clublokaal Oude Landen van de 
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 16 en zondag 17 december
11.00-16.00 uur Kerstmarkt Hobbycentrum 

de Dorpswerkplaats
Park 63b Nuenen

Zaterdag 16 December
Moonlightshoppen
Nuenen Centrum

Alle winkels open tot 22.00 uur

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

Zaterdag 16 december
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout.

Zondag 17 december
12.00-17.00 uur Muzikantentreffen 

Weverkeshof

Zondag 17 december
13.00 uur Opening levende kerststal

(Geopend t/m 30 december 11.00-16.00 
uur met uitzondering van maandagen en 1e 
kerstdag). Boerderij de Krakenburg, 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  WLG Kerststukje maken
 D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen

13.30 uur KBO Kerstviering Nederwetten
De Koppel te Nederwetten

Maandag 18 december
19.30 uur Kerstsamenzang met Brass Band 

Nuenen. H. Clemenskerk in Nuenen
20.00 uur Kerstkienen. Café ‘Van Lieshout’, 

Dorpstraat 58 in Lieshout

Dinsdag 19 december
11.00-13.00 uur verkoop kleding 
Modehuis Rovers. Jo van Dijkhof

12.00-24.00 uur Kerstbijeenkomst in tent 
bij Collse Hoeve. Collse Hoefdijk 24

Dinsdag 19 december
13.30 uur KBO Kerstviering
 Zaal de Koekoek Lieshout

19.30 uur. New Balance: ‘Winterconcert in 
Kerstsfeer’. Regenboogkerk, Nuenen. 

Dinsdag 19 december
20.00 uur Openbare repetitie koor Cantabile 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort
20.00 uur Neva Ensemble St.Petersburg

H.Clemenskerk Nuenen

Woensdag 20 december
13.30 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

Woensdag 20 december
13.30 uur KBO kerstviering

Mmv De Luchthappers, De Vrolijke Samen-
zang, KBO Senioren Orkest Nuenen. 

Raboplein, Het Klooster Nuenen

Woensdag 20 december
20 00 uur Kerstconcert van 

de Vrolijke Samenzang.
Luciakerk Mierlo-Hout

Donderdag 21 december
9.30 uur Computercafé: Handige Android 

apps. Bib. Dommeldal, Nuenen
18.00 uur Herdertjestocht in Nederwetten

Eenbes BS Sint Jozef in Nederwetten

Donderdag 21 december
19.30 - 21.00 uur Lezing Mensen in de 
kunst. Galerie Bonnard, Berg 9, Nuenen

Vrijdag 22 december
20.00 uur KBO Kerstkienavond
Grote zaal Dorpshuis Lieshout

20.00 uur Kerstoptreden wereldmuziekkoor 
Keskedee. Het Klooster, Nuenen

Vrijdag 22 december
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen
20.30 uur Rikken bij Nederwetten

Piet Renders paviljoen

Wim De Groot
Op zondag 3 december is Wim de Groot na een kort ziekbed overleden. 
Wim is jarenlang voetballer van RKGSV geweest en heeft meerdere 
functies binnen de vereniging bekleed. Sinds 2008 was hij erelid van 
de vereniging. Met zijn overlijden verliest RKGSV een echte clubman.

Wij wensen Nellie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden RKGSV

Christian Science
Christian Science, de Christelijke 
Wetenschap, werd in 1866 ontdekt 
door Mary Baker Eddy. Haar enige 
leerboek was de Bijbel. Zij gaf de 
volledige uitleg van haar ontdek-
king en de toepassing er van in haar 
boek Wetenschap en Gezondheid 
met Sleutel tot de Heilige Schrift.

De dienst van a.s. zondag heeft als on-
derwerp: Is het heelal, de mens inbe-
grepen, door atoomkracht ontwik-
keld? Het antwoord op deze vraag 
wordt gezocht in de Bijbel en in het 
bovengenoemde leerboek. Daar von-
den we o.a.: “Liefde, het goddelijk Be-
ginsel, is de Vader en Moeder van het 
heelal, de mens inbegrepen.” Rond de 
uitwerking van dit thema wordt naar 
muziek geluisterd, gebeden en gezon-
gen. Aanvang: 10.30 uur.  Locatie: Park-
straat 54 (congrescentrum BtB). U 
bent hartelijk welkom.
www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 16 december 18.30 uur: Geen 
viering.
Zondag 17 december 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastoraal werker M. Feuth. 

Misintenties
Zondag 17 december 11.00 uur: over-
leden ouders Jan en Miet Dijstelbloem 
- Knoops; Noud van Rooij en Marie 
van Rooij - van de Kam; Jan Ulijn; Julia 
Moonen - Kwinten en Janus Moonen; 
Henk Vrijaldenhoven; Tine van Lier - 
Vrijaldenhoven; Martien de Groot; ou-
ders Vrijaldenhoven; ouders van Keu-
len; Ans Moors - Westerveld; Tiny van 
Grotel en Lies van Grotel - Verberne; 
Joost van der Graaf en Ineke Hilberink; 
Jos Bex; Louis Klaversma.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Mara 
Martens, Hof van Wijck 4 en Diede Jan-
sen, Clemensakker 5. Wij wensen de fa-
milies van harte proficiat en veel geluk.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 december 11.00 uur vie-
ring, volkszang, voorganger pastoraal 
werker P. Peters.

Misintenties
Wim de Groot; Gerard Donkers; Theo 
van Duppen en Clasine van Duppen - 
Heijl.

Mededelingen
Afgelopen week is de heer Wim de Groot 
uit de Torenakker nr. 4 op 71-jarige leef-
tijd overleden. 
We wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies

A.s. weekend is de extra collecte van 
de Adventsactie. Zij ondersteunt dit 
jaar een project voor straatkinderen in 
Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

Zondagavond 17 december om 19.30 
uur geeft Koninklijk Mannenkoor La 
Bonne Espérance samen met de Nue-
nense harpiste Inge van Grinsven een 
kerstconcert.

Maandag 18 december om 19.30 uur is 
er kerstsamenzang met medewerking 
van de brassband.

Dinsdag 19 december om 20.00 uur 
geeft het Neva Ensemble uit Sint Pe-
tersburg een concert.

Deze concerten zijn in de H. Clemens-
kerk in Nuenen.
Meer informatie hierover vindt u op 
het infoblad Van Week tot Week.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 december 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker P. Peters.

Misintenties
Piet Coolen; Joost en Martha Rooijak-
kers - de Louw.

Mededelingen
Op 17 december is de extra collecte 
van de Adventsactie. Zij ondersteunt 
dit jaar een project voor straatkinderen 
in Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

In onze parochie is overleden: Jo Teu-
nisse-Biemans, Soeterbeekseweg 36, 
Nederwetten. Wij wensen familie en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

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 novem-
ber 2016 helaas geen eigen kerkkoor 
meer. Vorig jaar is gebleken dat de 18 
enthousiaste mensen die zich hadden 
aangemeld een eenmalig maar goed al-
ternatief vormden. Iemand zei treffend: 
“Pastoor Freek Groot zou het niet ge-
wild hebben: een Kerstviering zónder 
erbij te zingen!” Het werd een stemmi-
ge en feestelijke Eerste Kerstdag-vie-
ring, er werd met bezieling gezongen!
We hebben Wim Renders weer bereid ge-
vonden om er de schouders onder te zet-
ten. En daarbij roepen we parochianen 
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 alleen op Eerste 
Kerstdag zingen, om half tien ’s morgens, 
in de kerk van Nederwetten. 
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
www.pgn-nuenen.nl 
Protestantse Gemeente Nuenen

Zondag 17 december. Voorganger: ds. 
A. Wijlhuizen uit Apeldoorn. Derde 
Adventszondag. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor het ZWO-
project in Oeganda. Zaterdag 16 de-
cember wordt op het terrein van 
Dorpsboerderij Weverkeshof het Le-
vend Kerstverhaal gespeeld. U kunt 
een rondgang maken vanaf 17.00 uur. 
De laatste rondgang start om 20.00 
uur. Van harte welkom! Elke donder-
dag staat vanaf 10.00 de deur van De 
Regenboog wijd open voor het Open 
Huis: ontmoeting bij een kop koffie of 
thee. U vindt er altijd iemand om even 
mee te praten. Onze kerk is elke zon-
dag geopend. Voor andere activiteiten: 
zie onze website 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. 
Donderdag 14 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de Advent. 
Vrijdag 15 december. 07.15 uur H. Mis 
van de Advent. 
Zaterdag 16 december. 08.30 uur H. 
Mis, H. Eusebius, bisschop en marte-
laar; gedachtenis van de Advent. 10.00 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 17 december. Derde zondag 
van de Advent Gaudete. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 18 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent. 

Dinsdag 19 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent. 
Woensdag 20 december. 06.30 uur 
Gulden Mis; gedachtenis van de Qua-
tertemperwoensdag in de Advent. 

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Buiten is het koud, 
binnen maken we 
een kerststukje
Terwijl op dit moment heel onze ge-
meente wit kleurt, schrijf ik dit stukje 
om jullie uit te nodigen. Een uitnodiging 
om lekker binnen te komen zitten en sa-
men kerststukjes te maken. De WLG or-
ganiseert dit op maandag 18 december 
in D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen 
vanaf 13.30 uur. We sluiten de middag 
rond 15.30 uur af met een drankje.
Je hoeft je niet aan te melden, maar 
neem voor je zelf een schaal, glas of 
vaas mee waarin je het stukje gaat ma-
ken. En ook wat takjes, besjes en ande-
re spulletjes die je stukje opfleuren, 
dan zorgen wij voor de oase en wat ex-
tra groen. Ook een snoeischaar is erg 
handig om mee te nemen. 
We maken er samen een gezellige mid-
dag van! Website: www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl. Mailadres: werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com Tele-
foon: 06-41102625. 
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SPORT
Programma
VOETBAL
EMK
Vrijdag 15 december 
Tongelre 2 - EMK 1 (zaal)  . . . . . . 20.10
EMK 2 (zaal) - Boca 2  . . . . . . . . . . 20.55
Zondag 17 december 
EMK 1 - Boskant 1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
BVV 2 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30
EMK 4 - PSV 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Nederwetten 2  . . . . . . . 11.00
EMK 6 - Geldrop 7  . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK VR1 - Wilh. Boys VR 1  . . . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 17 december
Nederwetten - RKGSV 1  . . . . . . . 14.15
EMK 5 - Nederwetten 2  . . . . . . . 11.00
Brabantia 10 - Nederwetten 3  . 10.00
Unitas’59 10 - Nederwetten 4  . 12.00
Sterksel Vr 1 - Nederwetten Vr 1  10.00
Nederw. Vr 2 - Rood Wit V Vr 1   . 10.00

 RKSV NUENEN
Zondag 17 december
 Nuenen 1 - UDI’19  . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 2 - Geldrop 2  . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 3 - Unitas’59 2  . . . . . . . . 12.00
Nuenen 4 - Braakhuizen 3  . . . . . 12.00
RKSV Heeze 4 - Nuenen 5  . . . . . 13.00
Nuenen 7 - Best Vooruit 5  . . . . . 10.00
Nuenen 8 - WODAN 8  . . . . . . . . 10.00
Nuenen 9 - DOSL 3  . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 12 - Acht 7  . . . . . . . . . . . 10.00

NKV KORFBAL
Zaterdag 16 december
Voltre� ers 2 - NKV 4 . . . . . . . . . . . 14.20
Zondag 17 december
DKB 2- NKV 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.15
DKB 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.40

Stevige verbeteringen   
voor jeugd Z&PV Nuenen
Door Mar ie-Louise Kardol

Tijdens het tweede deel van het minioren en junioren circuit hebben de 
zwemmers van Z&PV Nuenen afgelopen zondag voor stevige verbeteringen 
gezorgd. De 8 deelnemers wisten op 17 afstanden totaal 200 seconden van 
hun persoonlijke records af te halen.

1.49.14 op de 100school en 1.28.44 op 
de 100wissel.
De andere 3 jongens lieten zich van 
hun beste kant zien. Ralph Spanjers 
zette op de 50vlinder 46.31 op de klok, 
slechts 0.30 voor zijn teamgenoot 
Koen van den Wildenberg. Later was 
het Koen die met 1.48.68 de onderlin-
ge strijd met Ralph op 1-1 bracht, 
daarop zwom Ralph 1.59.05.
Voor Jasper van der Knaap was er een 
PR op diezelfde 100school, met 
1.39.70 was hij net wat sneller dan zijn 
oude snelste tijd van 1.40.31.

Medailles
Al deze verbeteringen leverden de 
jongens en meiden ook nog een sta-
peltje medailles op, totaal 4x goud, 3x 
zilver en 1x brons. Een mooi resultaat 
bij een gezellige wedstrijd welke werd 
afgesloten met een sneeuwballenge-
vecht.

De grootste klapper was voor Remco 
Verhoeven die op de 400vrij maar 
liefst 1 minuut en 20 seconden van 
zijn PR zwom. Daarbij stelde hij op de 
200m zijn eindtijd van 6.39.52 zeer 
ruim sneller te zijn dan een jaar gele-
den. Daarnaast wist Remco zich ook 
op de 100vlinder dik te verbeteren, 
naar 1.57.03.
Buiten de 400m van Remco stonden 
er alleen maar 100m’s op het pro-
gramma voor de zwemmers uit Nue-
nen. De jongste meiden Vita Caboni, 
Lotta van Kemenade en Liselot van 
der Velden (allen uit 2007) zwommen 
de 100vrij en 100vlinder en verzamel-
den daarop 8 persoonlijke records. 
Vita bracht haar 100vrij naar 1.37.79, 
Liselot kwam hierop tot 1.20.64 en 
Lotta verpulverde haar 1.42.71 met 
een zeer mooie 1.30.80.
Voor Eunice van Ekert (2005) waren 
er ook ruime verbeteringen met 
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KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 31 DECEMBER 2017 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

KORTINGKORTING
•  Altijd minimaal 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947• Vertrouwd adres sinds 1947Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

LEATHERMANN
ZAKMESSEN - LAMPEN

VERREKIJKERS

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

Jeugdteam BCL wint en verliest
Na één winst en één verliespartij staat het jeugdteam van Badminton Club 
Lieshout op een vijfde plaats in de zesde afdeling van de U15-leeftijdsklas-
se. Tegen het zéér sterke, en koploper, Cuijkse BVC’74 had de Lieshoutse (en 
Boekelse) jeugd weinig in te brengen: 8-0. In de uitwedstrijd in Dongen te-
gen de leeftijdsgenoten van BC Shot ging het beter en werd een 3-5 over-
winning meegenomen.

Bernard de Louw 
voor tweede keer 
winnaar
Door Antoon Hurkmans

Ondanks het slechte weer en de nog 
slechtere voorspellingen kan de or-
ganisatie toch nog tevreden zijn 
met een redelijke goede opkomst in 
de door Marina en Bart sfeervol aan-
geklede rik arena en dat droeg na-
tuurlijk ook deze avond weer bij aan 
de goede verstandhouding en pri-
ma sfeer onderling.

De verschillen in punten waren deze 
avond niet al te groot en na een rustige 
aanloop voor de pauze was het Frans 
Bressers die met een mooie score van 
79 punten de leiding had genomen. Na 
de onderbreking en de nieuwe tafel in-
deling werd aangevangen voor ronde 
twee. Er werd weer volop strijd gele-
verd voor de overwinning van deze 
avond. Maar na het opmaken van de 
stand, was het de altijd rustig spelende 
en trouwe deelnemer Bernard de 
Louw die voor de tweede maal dit sei-
zoen met 99 punten de overwinning 
voor zich opeiste, gevolgd door Jan 
Bertelink die met 87 punten genoegen 
moest nemen met de tweede plaats.
De winnaar van de loterij was deze 
week Ray van de Sande.

Uitslag vrijdag 8 december
 1 Bernard de Louw 99 punten
 2 Jan Bertelink 87 punten
 3 Frans Bressers 79 punten
 4 Willie van den Heuvel  69 punten
 5 Henny Noyen 63 punten
 6 Antoon Hurkmans 53 punten
 7 Janes Tuhumury 53 punten
 8 Frans Foolen  53 punten
 9 Riny Scheepers 42 punten
10 Peter de Louw 40 punten

Vrijdag 15 december is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren. Alle rikkers zijn van harte wel-
kom. Nog bang voor de eerste stap? 
Diverse  zijn u voor gegaan en hebben 
daar zeker geen spijt van gehad.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 040 2833254.

BCL-U15 met Joelle Timmer, Tim Kanters, Stijn Brouwers, Ainara Vandegard en Pepijn 
Kerkhof. Imke Wassenberg ontbreekt op de foto.

Animo te sterk voor NKV

NKV - Animo 14-23
 Na een week van cadeaus van de goedheiligman en daardoor slechts één 
training stond de dubbelwedstrijd tegen Animo op het programma op een 
vroege zaterdagmiddag. Onwennig, omdat de meeste spelers dan werken 
in de middenstand, coachen bij een jeugdploeg of andere zaterdagactivitei-
ten doen. Toch is iedereen er, inclusief de geblesseerde spelers. 

tigheid, zuiverheid, duidelijkheid en 
kansen op de juiste personen maakten 
het verschil. De schutters bij NKV 1 
waren deze zaterdag niet thuis, de 
goals kwamen voornamelijk van ande-
re spelers. Wel leuk spel op momenten 
en werken voor elkaar, aantal aan-
dachtspunten zijn voldoende opge-
pakt. 

Met eindstand 14-17 bij de tweede 
teams en 14-23 bij de vaandelteams 
ging Animo met de volle buit terug 
naar Geldermalsen en kon NKV te-
rugkijken op wedstrijden die perspec-
tief bieden voor het vervolg. De pun-
ten blijven achterwege en dat knaagt. 

Volgende kansen zijn tegen DKB, ook 
dan een dubbelwedstrijd en dan op de 
vertrouwde zondag, wel in Best om 
12.15 uur de tweede teams en om 
13.40 uur de vaandelteams. Kunnen 
we dan verder bouwen aan vertrou-
wen en de publiekskoren horen? U 
bent welkom!

Na een aantal harde woorden deze 
week en eye-openers hoe de sportwe-
reld samen hangt van resultaten, ver-
trouwen en groeiproces is het nu een 
kwestie van doorpakken tegen de ti-
telkandidaat. Scorend vermogen bij de 
tegenstander blijkt uit de stand in de 
competitie en hun doelsaldo. Bij zowel 
NKV 2 als NKV 1 is er een soortgelijk 
patroon te zien. NKV kan mee bij de 
start, aanvallend kwamen beide ploe-
gen tot leuke acties en afronding en 
verdedigend werden niet veel cadeaus 
weggegeven. Score ging steeds aardig 
gelijk op, waarbij het tweede strakker 
volgde en met 8-8 ging rusten. Bij het 
eerste lag het initiatief meer bij Ani-
mo, met 8-11 ging men rusten. 

Na rust werd het verschil gemaakt bij 
beide wedstrijden. Animo 2 liep uit 
naar 9-14 en bij de vaandelteams is 
8-15 de tussenstand na 10 minuten na 
de rust. We kunnen dus stellen dat de 
tegenstander er duidelijk een schepje 
boven op kon gooien in deze fase. Gre-

Korfbal

Zwemmen

Badminton

Restaurant van Holland Casino stijgt 
meer dan 300 plaatsen in Iens top 2018
Het restaurant van Holland Casino Eindhoven stijgt dit jaar meer dan 300 plaat-
sen in deze toonaangevende ranglijst ten opzichte van vorig jaar. Met een no-
tering op plaats 104 komt het restaurant van Holland Casino in de top 3 van 
Eindhoven, na de bekroonde restaurants Zarzo en De Luytervelde. De IENS TOP 
zijn de TOP 1000 hoogst gerecenseerde restaurants in heel Nederland. Samen-
gesteld op basis van onafhankelijke recensies van de restaurantbezoekers.
 

voor talloze mensen. Maandelijks hel-
pen wij 2 miljoen bezoekers een ge-
schikt restaurant te vinden.

Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannend-
ste spel, altijd gastvrij en betrokken. 
Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen 
gasten één van de veertien vestigingen 
van Holland Casino. Een uniek aanbod 
van spel in een veilige en betrouwbare 
omgeving staat centraal. Holland Casi-
no is wereldwijd toonaangevend op 
het gebied van veilig en verantwoord 
spelen. In samenwerking met versla-
vingszorg heeft Holland Casino het 
Preventiebeleid Kansspelen ontwik-
keld. Het kansspelaanbod van Holland 
Casino staat onder extern toezicht van 
het NMi en de Kansspelautoriteit. De 
speelautomaten in Holland Casino 
hebben gemiddeld een uitkeringsper-
centage van ongeveer 92% (de wettelij-
ke norm is 80%). Bij een tafelspel als 
Roulette kan dit oplopen tot 97,3%. 
Meer informatie is beschikbaar op de 
www.hollandcasino.nl of volg Holland 
Casino Eindhoven op Facebook.
 

Met een 9,3 voor zowel de menukaart 
als ook de service van zijn team is Ma-
nager F&B Jonathan Ramaker uiter-
mate tevreden: “De dagelijkse tomelo-
ze inzet van ons team wordt samen 
met de gedegen vakkennis uitermate 
positief ervaren én beschreven door 
onze gasten. Wij zijn enorm trots.”

Over IENS
‘Waar gaan we eten?’ www.iens.nl, on-
derdeel van TripAdvisor, beantwoordt 
deze o zo belangrijke vraag elke dag 



nuenencentrum.nl

zaterdag
16 december

tot 22.00 uur
in het sfeervolle centrum van Nuenen

Benieuwd wat er allemaal te beleven 
is tijdens Moonlight Shopping? 

Op de website nuenencentrum.nl 
hebben we de route al helemaal 
voor u uitgestippeld. Zo hoeft u 

geen enkele activiteit, aanbieding 
of actie te missen!

De ondernemers in het sfeervol verlichte 
centrum van Nuenen heten u welkom met:

• Kerstman en kerstelfjes

• Live muziek

• Kampvuren en vuurkorven

• Glühwein

• Warme chocolademelk

• Proeverijen

• Demonstraties

• Kijkjes achter de schermen

• Vermaak voor kinderen

• Gezellige horeca

• Speciale aanbiedingen

• ...en meer!
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