
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.nlredactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties:    •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

WWW.GERWENZO.NL

INFOCENTRUM 
Ter Warden 30 - Gerwen

INLOOP INFOCENTRUM* 

dinsdag: 16.00 - 20.00

donderdag: 14.00 - 17.00

zaterdag: 10.00 - 12.00

*  dicht 26/12 
extra open 29/12 van 14.00 - 17.00

OP AFSPRAAK
info@bricksmakelaardij.nl  

040 - 34 00 009

GerwenZO! is hét nieuwbouw project  
van 72 woningen in het dorpse, groene 
en eigentijdse Gerwen.

Bezoek ons en kom alles te weten  
over prijzen, materialen en het uiterst 
duurzame karakter van deze prachtige 
woningen!

AFWEZIG 
van 1 t/m 6 januari 2018
Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Exclusief bier 
met eigen 
familienaam

Brassband 
‘De Vooruitgang’ 
wordt 
Brass Band 
Nuenen

Nuenenaren 
voor 
Nuenenaren: 
‘zorg voor elkaar’
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

DECEMBER
ACTIEMAAND

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

VERKOOP: 1% COURTAGE 
AANKOOP: € 995,-

Aanleveren week 52 en week 1 
redactioneel en advertenties

 
Week 52: uitgave donderdag 28 december 

Sluitingstermijn voor redactioneel en  advertenties: 27 dec. 12.00 uur
 Week 1: uitgave donderdag 4 januari 2018

Sluitingstermijn voor redactioneel en  advertenties: 2 jan. 12.00 uur

WWW.WOENSXL.NL

ZATERDAG  
23 DECEMBER 

LATE NIGHT
TOT 20.00 UUR

ZONDAG  
24 DECEMBER
EERDER OPEN

11.00 - 17.00 UUR

Uitbreiding Vincentre dichtbij   
met ondertekening koopcontract
Door Mariët Jonkhout

fgelopen voorjaar werden de eerste gesprekken al gevoerd en wer-
den de eerste schetsen op de tekentafel gemaakt. Schetsen voor een 
uitbreiding van Vincentre op het stuk grond naast Vincentre dat al 

sinds het afbreken van de bebouwing braakliggend terrein is. En na maan-
den van overleg is het sinds afgelopen maandag een feit; Vincentre gaat 
uitbreiden met een prachtig pand, dat met moderne architectuur een twee-
eenheid gaat vormen met het al bestaande gebouw.

Jan van Hout, Jer oen Veldkamp, Jan Kees Lemkes, Arno Aarts, Rob Külter, Simone van der 
Heiden, Ellen van Beijsterveldt-Niels

Het huidige Vincentre en de grond er-
naast zijn eigendom van Woning-
bouwvereniging Helpt Elkander. De 
Stichting Van Gogh Village Nuenen 
wilde dit graag als een geheel kopen. 
Op maandag 18 december tekenden 
het bestuur van de stichting en de wo-
ningbouwvereniging gezamenlijk het 
koopcontract, wat de wens tot uitbrei-
ding flink dichterbij heeft gebracht.

Vincentre opende in 2010 haar deuren 
op de locatie aan De Berg - daarvoor 

was het kleinschalig gevestigd bij het 
gemeentehuis- een groot pand en 
ruim van opzet dat de afgelopen jaren 
prima kon voorzien in de behoefte van 
de bezoekers, ’een kleine 20.000 per 
jaar. Door de enorm gegroeide aan-
dacht voor Vincent van Gogh, denk 
bijvoorbeeld aan het Van Goghjaar 
2015 met aanzienlijk meer bezoekers 
en de nog grootse plannen die op sta-
pel staan met een unieke Van Gogh-
tentoonstelling in Het Noordbrabants 
Museum in Den Bosch in 2019 is het 

logisch dat Vincentre de extra bezoe-
kers aan Brabant  goed en in een rui-
mere omgeving wil ontvangen. Tijd 
voor een uitbreiding.

Twee Nuenense architecten
Twee Nuenense architecten, te weten 
Anne-Marie Pors en Hans Kuijten 
hebben belangeloos schetsen gemaakt 
van zowel de buiten- als de binnenkant 
van dit nieuwe gedeelte . Een modern 
gebouw met één verdieping, een grote 
glazen pui en een flinke overkapping, 
waar onder bezoekers rustig in en uit 
de bus kunnen stappen. Het gebouw 
springt terug in het straatbeeld zodat 
ruimtelijk wat meer ‘lucht’ ontstaat. 
Eenmaal binnen heeft men door de 
grote glazen pui een mooi uitzicht op 
zowel de pastorie als Nune Ville, bijna 

een schilderij op zich. In de ruime, 
hoge ontvangsthal komen straks de 
winkel en de koffiehoek, waardoor op 
de huidige locatie meer ruimte komt 
voor tijdelijke exposities.

Op dit moment zijn alle voorbereidin-
gen in volle gang om deze prachtige 
uitbreiding op een zo’n kort mogelijke 
termijn te realiseren. “We hopen dat 
het mogelijk is te openen voordat in 
september 2019 de grote Van Gogh-
tentoonstelling in Het Noordbrabants 
Museum begint, maar dat kunnen we 
nu nog niet inschatten. Er moet nog 
ontzettend veel gebeuren, maar een 
ding is zeker, het wordt een aanwinst 
voor het dorp” aldus Jan Kees Lemkes, 
voorzitter van de Stichting Van Gogh 
Village Nuenen. 
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Zondag
24 december

geopend!
11 tot 17 uur

ZondagZondagZondagZondag
24 december24 december

11 tot 17 uur11 tot 17 uur11 tot 17 uur

Lantaarn boomstam

WOW! 

nu    stuks

12.50
afmetingen 16x20cm

2

 Kerstkienavond 
Lieshout
Vrijdag 22 december organiseert de Seni-
orenvereniging KBO Lieshout een kerst-
kienavond in het Dorpshuis Grotenhof 2 
Lieshout. 24 rondes met zeer rijkelijk ge-
vulde Kerstpakketten zijn er te winnen. 
Naast het kienen houden wij ook een 
mooie loterij met vele mooie prijzen. 
Voor iedere deelnemer is er een aardige 
kerstattentie. Op deze bijzondere kien-
avond is iedereen van harte welkom. De 
zaal is open om 19.00 uur en aanvang kie-
nen is om 20.00 uur. Kom kienen en win 
een van die prachtige prijzen!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

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

Wij wensen u 
fi jne feestdagen! 



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

Donderdag 21 december 2017Rond de Linde  Nr. 51

Bewoners die niet beschikken over (vaardigheid met) een computer 
of internet, kunnen de gemeente bellen (040-2631578). Ze krijgen 
dan een geprinte afvalkalender thuisgestuurd.

Vragen? Neem contact op met de gemeente via: 040 263 16 31 of 
via e-mailadres gemeentehuis@nuenen.nl. Of bel gratis met het Mi-
lieu Informatie Centrum: 0800-02 303 44. 

CONTAINERS AFGESLOTEN    
BIJ JAARWISSELING
Rondom de jaarwisseling worden de papier- en kledingcontainers 
afgesloten. Ook sluiten we de gele afvalbakken. De containers zijn 
van 28/29 december t/m 2 januari 2018 gesloten.
U wordt dringend verzocht geen papier, kleding en huishoudelijk 
afval bij de containers te plaatsen.

DRUKTE BIJ DE GLASBAK
December, een gezellige maand vol feestdagen, waarbij het aanbod 
van glas bij de glasbak toeneemt. Mocht een glascontainer vol zit-
ten, belt u dan de gemeente (040-2631631), zodat de bak zo snel 
mogelijk geleegd kan worden. 

NIEUWE NIEUWSBRIEF    
NIEUWE NUENENAREN VERSCHENEN
Pas is er weer een actuele Nieuwsbrief 
verschenen over de voortgang van de 
huisvesting en integratie van de 
aan Nuenen toegewezen ver-
gunninghouders. Daarin o.a. 
kort aandacht voor de voort-
gang tijdelijke huisvesting aan 
het Witte-Hondpad en hoe 
staat het er voor met huisves-
ting van de 69 vluchtelingen 
en hun inburgeringstraject. 
Tenslotte blikt de wethouder 
kort terug op 2017. Nieuwsbrief 
8 staat op de website van de ge-
meente: ga naar de speciale pagina 
Inburgering Vergunninghouders, met één 
klik onderaan te bereiken vanaf home www.nuenen.nl

We nodigen u van harte uit 
voor een feestelijke 

nieuwjaarsontmoeting

Op maandag 1 januari 2018
 Aanvang 16.00 uur

16.30 uur uitreiking vrijwilligersprijs 2017
17.15 uur nieuwjaarstoespraak burgemeester

18.00 uur afsluiting nieuwjaarsontmoeting
Het Klooster Nuenen

BELASTINGTARIEVEN 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nue-
nen maakt het volgende bekend: 
Op 5 december 2017 is het besluit tarieven werken derden 2018 
vastgesteld. 
Op 14 december 2017 heeft de Raad de volgende verordeningen 
vastgesteld:
• Legesverordening 2018 en de bijhorende Tarieventabel;
• Verordening marktgelden 2018;
• Verordening toeristenbelasting 2018;
• Verordening reinigingsrechten 2018;
• Verordening onroerende zaakbelastingen (OZB) 2018;
• Verordening lijkbezorgingsrechten 2018;
• Verordening afvalstoffenheffi ng en reinigingsrechten 2018 en de 

bijbehorende tarieventabel;

De belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belas-
tingen en heffi ngen in Nuenen zijn per 1 januari 2018 als volgt:

OZB 1-1-2017 1-1-2018 
Eigenaar woning 0,16213 % 0,1497 %
Eigenaar niet-woning 0,24391 % 0,2320 %
Gebruiker niet-woning 0,19582 % 0,1862 % 

RECLAMEBELASTING 
Op verzoek van de winkeliersvereniging Winkelhart van Nuenen 
is besloten om reclamebelasting in te voeren. De tarieven voor 
2018 bedragen:
Het vast bedrag per vestiging is € 420,00 per jaar. 
Als de waarde van de vesting meer bedraagt dan € 140.000,-, 
wordt het vastrecht vermeerderd met € 3,00 per € 1.000,- 
waarde. 
De reclamebelasting bedraagt maximaal € 696,00 per jaar. 

De verordeningen zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst 
van vastgestelde belastingverordeningen. Deze liggen kosteloos ter 
inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Ook zijn ze op de website 
van de gemeente te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op de lande-
lijke website www.overheid.nl

VERGUNNINGEN PERIODE    
10-12-2017 EN 16-12-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Pastoorsmast 18 Verbouwen bestaand gebouw tot een 
  Bijna Thuis Huis 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Tent Tonpraotavond 20 januari 
Heuvelplein Gerwen Tent Carnaval Gerwen 2018 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Broekdijk / Gerwenseweg IJsbaan seizoen 2017-2018 

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

Datum Locatie Omschrijving 
15-12-2017 Collse Heide 2 Melding Activiteitenbesluit 
   milieubeheer 
15-12-2017 Nuenen Aanwijzing toezichthouder Horeca 

Dit is een kennisgeving en geen offi ciële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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

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

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

AFVALWEETJE

De nieuwe digitale afvalkalender staat klaar! 
Er zijn een aantal wijzigingen, download daarom 
vanaf nu de kalender voor 2018!

Vervolg op pagina 5

ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Gemeente Nuenen 

Gemeente Nuenen 

UITNODIGING
Extra 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

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.

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. 



GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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

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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zondag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 21 t/m zondag 24 december

Godfried 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 !

All I want for Christmas…
Acties week 51 : geldig maandag 18 t/m zondag 24 december_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders Hoog
Fijngemalen volkorenbrood (100 %) 
met zemelen op de korst. 2x halve € 1,95  € 189_____________________________________________________

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

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

Kerstboom-breekbrood
15 mini broodjes assortiment met 
diverse zaden, in de vorm van 
een kerstboom, in wit of tarwe.    € 295_____________________________________________________

Mini kerststolletjes
Rijkelijk gevuld 
met amandelspijs     4+1 GRATIS_____________________________________________________

Aangepaste openingstijden: 24 december 
9.00-14.00 uur en 31 december 9.00-17.00 uur

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

www.restaurant-elpida.nl

Dé enige echte 
Griek in Nuenen
Dé enige echte 

Griek in Nuenen
Dé enige echte 

ElpidaElpida

Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, 
minimaal 2 personen (legitimatie verplicht)

Verjaardag vieren, de jarige eet gratis,

Wij wensen u fi jne
feestdagen en een

gelukkig nieuwjaar!
BEDANKT VOOR HET
 VERTROUWEN IN 2017

EN TOT 2018.
TEAM ELPIDA

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

Gespecialiseerd in 
reumatische, diabetische en overige risicovoeten

 T 06-49837605  |  Sleedoornlaan 1  |  5672 BL Nuenen

(Medische) Pedicure
 Anouk van Dijkhuizen

DECEMBER GOLD RUSH

SPEEL EN WIN
KILO’S GOUD

1 T/M 30 DECEMBER

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

*** À LA CARTE ***
MET KERST: 24, 25 & 26 DECEMBER: 

GEWOON OPEN
MET OUD EN NIEUW 31 DECEMBER/

1 JANUARI: GEWOON OPEN

Soepgroenten speciaal  250 gram 1,99
Biestro kriel  1/2 kilo 1,49
Clementine ± 36 stuks  per kistje 3,49
Gieserwildeman stoofpeer hele kilo 1,69
Goudreinetten  hele kilo 1,49
Champignons  per bakje 0,79
Witlof  1/2 kilo 0,99
Bleekselderij  per struik 0,79
D Spruitjes  1/2 kilo 0,69
Broccoli  1/2 kilo 0,99

OPENINGSTIJDEN: • Donderdag 21 dec. 8.30 t/m 18.00 uur
• Vrijdag 22 dec. 8.30 t/m 20.00 uur • Zaterdag 23 dec. 8.00 t/m 

17.00 uur • Zondag 24 dec. 8.00 t/m 13.00 uur 
• heerlijke salades voor bij de gourmet en/of fondue.
• diverse exoten, champignons en kruiden.

Het allerbeste Rundsvlees uit eigen stal. 
Heyde Hoeve varkensvlees uit Gerwen.

Hazenbouten, konijnenbouten 
(ook kant en klaar), 
hertenbiefstuk en kalkoen.

Vele soorten soep, vleeswaren, 
patés en salades uit eigen 

keuken. De allerbeste 
Pata Negra die er bestaat!

En nog veel meer...

Black Angus Bavette,
Sucade en Entrecôte.

Normaal geopend 
en zondag van 

9.00 tot 14.00 uur.

Wij wensen u 
een smaakvolle

Kerst!

Vol passie staan wij voor u klaar. 
Ook zonder bestelling kunt u bij ons 

terecht, voor onder andere:

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

TE HUUR: 95 m2 
KANTOOR/OPSLAG RUIMTE

Gelegen aan de Boordseweg 53a te Nuenen.
Huurprijs € 850,- p.m

Info: 06-12386764
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Rond de tuin ……in de winter
Wanneer ik deze tekst schrijf, is het echt winters. Een dik pak sneeuw bedekt 
de tuin. Bussen rijden niet meer en er wordt aangeraden om de straat niet op 
te gaan. Als alle gezinsleden weer veilig thuis zijn, geeft dit een knus gevoel. 
Dat is wat we graag creëren in de winter: we maken het binnen knus en gezel-
lig. En vanachter het raam kijken we naar de tuin die nu (als er sneeuw ligt) ver-
der  even niets nodig heeft.

Irene de Jong is tuinontwerper en hovenier in Nuenen en omstreken. 
Elk seizoen vertelt zij over de tuin en over de werkzaamheden die 
daarin te doen zijn. Voor vragen kunt u haar benaderen via haar site
www.tuinontwerpen-irene.nl

Rond de Tuin 

Mijn favoriet van de winter is de Helle-
borus orientalis. Deze vaste plant bloeit 
van januari tot april. Prachtig hoe deze 
plant begint te bloeien terwijl de winter 
nog in volle gang is. Elk jaar is het op-
nieuw een heerlijke gewaarwording, 
wanneer je gevallen blad opzij schuift in 
de border en de Helleborus haar schone 
bloem toont! De rest van het jaar is de 
plant een prima groenblijvende bo-
dembedekker. Ook mooi in combinatie 
met bepaalde siergrassen.

Met vorst en sneeuw laten we de tuin 
met rust. Maar ik ga ervan uit dat de 
sneeuw niet de hele winter aanwezig is 
en dat er dagen zijn dat we lekker de 
tuin in kunnen.

Wat kunnen we de komende maan-
den doen in de tuin?
• ladverlie ende en en eesters 

mogen worden gesnoeid. Doordat 
ze kaal zijn, is de structuur goed te 
zien. Haal eerst al het dode hout er-
uit en kijk daarna welke tak weg 
mag.  Dat kan een schurende tak zijn 
of een die erg zwaar is. Snoei altijd 
met beleid en nooit meer dan 20% 
van takken uit een boom of heester. 
Dit geldt uiteraard niet voor dak- en 
leibomen! Snoei niet wanneer het 
vriest. Takken scheuren dan sneller 
af en de snoeiwond gaat minder 
snel di t  e A en en 
niet meer worden gesnoeid. Hier-
over heb ik verteld in de herfst.

• k de a el  en eren en -
gen nu worden gesnoeid. Eerst wor-
den dode en schurende takken 
weggehaald. Verder is het de be-
doeling dat er meer licht in de boom 
komt, zodat er een goede vruchtzet-
ting kan plaatsvinden. Een fruit-
boom bloeit (en zet fruit) op meerja-
rig kortlot. Op dit kortlot zijn de (for-
se) bloemknoppen reeds aanwezig 
en zichtbaar. Dit hout laten we dus 
met rust. Wat wel weggehaald mag 
worden zijn de lange nieuwe scheu-
ten die de boom aangemaakt heeft. 
Hierop zitten geen bloemknoppen. 

• en en eesters  r it en en 
bladverliezende hagen met kale 
wortels, die in de volle grond zijn ge-

kweekt, kunnen worden geplant. 
Plant alleen als het niet vriest  en als 
er geen sneeuw ligt. 

• et a n a  rden v r ien 
van kalk. Dit geldt ook voor kalk- 
minnende planten, zoals lavendel 
en s  este ti d ierv r is a-
nuari/februari.

•  de l ei van er l eiende 
le atissen te ev rderen  rden 

deze in februari gesnoeid. De takken 
die gebloeid hebben, worden terug-
geknipt tot ca. 20 centimeter boven 
de grond. Nieuwe scheuten worden 
(voorzichtig!) aangebonden.

• anneer er veel snee  evallen is  
is het raadzaam om te kijken of de 
takken van groenblijvende heesters 
en coniferen niet te ver doorbuigen. 
Schudt de sneeuw hier voorzichtig 
af. Er bestaat anders kans dat er tak-
ken afbreken door het gewicht.

• r et snee vri  aken van e-
strating wordt vaak strooizout ge-
bruikt. Dit zout is slecht voor be-

lantin  eter is  s er  and te 
gebruiken.

• n de inter is et v r v els niet 
altijd makkelijk om voeding te vin-
den. Help de vogels door bijvoor-
beeld vetbollen op te hangen of vo-
gelzaad uit te strooien op een voe-
derplank. Let op dat de buurtkatten 
niet profiteren!

• r estaan k s e iale v eder is-
jes voor eekhoorns. Het is een mooi 
schouwspel, wanneer zij uw tuin be-
zoeken.

• anneer  in de t in esn eid 
heeft, is het proberen waard om een 
aantal takken binnen in de bloei te 
trekken.

k ens  ele i ne eestda en  een 
mooie winter en alle goeds voor 2018!

Nuenense familie François haalt bijzonder Belgisch bier naar Nederland

Exclusief bier met eigen familienaam

De familie François met het nieuwe familielid in het midden: François Grand Cru

Toen de familie François uit Nuenen 
en Eindhoven vernam dat dit unieke 
product er was, zochten ze contact 
met de brouwer. Ze kregen de kans het 
mooie bier met de eigen familienaam 
te voeren en om dit kracht bij te zetten, 
werd door Ton en Damian François 
het concept BierCulinair.nl ontwik-
keld. Het concept beoogt om bijzonde-
re bieren te gaan combineren met culi-
naire gerechten, waarbij het een het 
ander nog beter laat smaken.

Dit is geen biertje, dit is een bier
François Grand Cru is een blonde, 
donkergele, ongefilterde tripel met 9% 
alcohol en hergisting op de fles. De 
smaak is licht kruidig, een beetje bitter, 
niet zoet. Het is een kloek bier met 
liefst vier gisten en vier hopsoorten in 
perfecte balans, met veel finesse.
Meesterbrouwer Marc Knops mag in 
de brouwerijwereld tot de Europese 
top gerekend worden. Al bijna veertig 
jaar is bierbrouwen zijn werk én zijn 

Op zoek naar een schaap en een kind
Bijna 800 mensen kwamen zaterdag 16 december naar Dorpsboerderij We-
verkeshof voor het jaarlijkse evenement van het Levend Kerstverhaal. 

 
Levend Kerstverhaal, een project van 
de Nuenense kerken en de Weverkes-
hof. www.levendkerstverhaal.nl

Trouwe bezoekers kennen de sfeer 
rondom dit grootse gebeuren: het hele 
terrein van de kinderboerderij is ver-
licht met vuurkorven, olielampen en 
kaarsen. Onder leiding van een gids 
(met fakkel) wordt een route gelopen 
langs allerlei ‘staties’. Dit alles in een 
entourage van een stadje in de Ro-
meinse tijd. Bezoekers moeten tol be-
talen aan de tollenaar, Romeinse solda-
ten controleren onderweg of je wel 
bent ingeschreven. Dit jaar werd het 
wachtende publiek verrast door een 
heuse jongleur en later ook een verras-
send handige goochelaar. De twee 
smeden bij de ingang trokken heel veel 
aandacht, juist door hun oplaaiende 
vuur in het donker. De Goede Herder 
was op zoek naar zijn verloren schaap 
en de bezoekers werd gevraagd er naar 
uit te kijken.
Nieuw element was dit jaar de ver-
schijning van Zacheüs, de oppertolle-
naar, die nu - net als Scrooge - wroe-
ging had gekregen van zijn praktijken 
en daarom van zijn enorme rijkdom 
kon uitdelen. 
Zoals altijd eindigde de route bij Jozef 
en Maria in de stal met een pasgeboren 
kind. Vertederend hoe de kinderen 
hun goudklompje (geschenk van de 
drie Wijzen) op het randje van de krib-
be neerlegden.
De bezoekers gingen met een goed ge-
voel naar huis en de ruim 100 vrijwilli-
gers kijken nu met veel plezier terug 
op dit gebeuren.

Foto: Anneriet Driessen

Nieuwe hondenuitlaatservice in Nuenen, ook voor kleinschalige opvang

Cookie & Co wandelt   
graag met uw hond 
Door Caroline van Nes

Liefde voor honden en het buitenleven heeft Nathalie Heijmans altijd ge-
had. Toen ze in Eindhoven woonde, was ze zoveel mogelijk met haar hond in 
de natuur te vinden. Na haar verhuizing naar Gerwen kreeg ze de ruimte om 
haar droom waar te maken; in november is ze hondenuitlaatservice Cookie 
& Co gestart. Kleinschalig, want Nathalie vindt de interactie tussen honden 
heel belangrijk en ze wil elke hond volop aandacht kunnen geven. 

Juiste voeding belangrijk
Drie jaar geleden adopteerde Nathalie 
een hond uit Spanje: Cookie. Hij had 
veel gezondheidsproblemen en had 
weinig energie. Ze ging zich verdiepen 
in voeding en door een speciaal dieet 
veranderde Cookie in een gezonde, 
energieke hond. “Ik vond dit zo inte-
ressant dat ik een opleiding ben gaan 
doen in gedrag en gezondheid van die-
ren. Ik wil ook altijd bijleren, ben nu 
bijvoorbeeld aan het lezen over kalme-
rende signalen. Honden zijn continu 
bezig om elkaar signalen te geven, 
handig om te weten voor de interactie 
in de groep.”
Nathalie houdt een blog bij, waarin ze 
schrijft over alle avonturen die de hon-
den beleven.  
Wil je je hond ook kennis laten maken 
met Cookie en Co, kijk dan op de web-
site voor meer informatie: Facebook 
Cookie & Co en www.cookieco.nl

“Ik nam al regelmatig honden mee, 
toen ik nog een andere baan had”, be-
gint ze. “Nu we hier in een buitenge-
bied wonen, kreeg ik de kans om te 
gaan doen wat ik echt leuk vindt. Ik ga 
bij een nieuwe hond eerst kennisma-
ken thuis en daarna maak ik een proef-
wandeling, met een lange riem, om te 
kijken hoe de hond zich gedraagt. Je 
wilt het beste voor je hond, dus naast 
de juiste voeding en een geschikte 
mand, is het ook belangrijk om te kij-
ken wat qua uitlaten het beste bij het 
karakter van je hond past.” 

Ravotten in het bos
Nathalie heeft de beschikking over een 
omheind stuk bos, in Nuenen. Ze ver-
telt: “Het is voor honden heel belang-
rijk om te snuffelen, om geprikkeld te 
worden door luchtjes. Er zijn twee op-
ties: de hond kan mee voor een flinke 
wandeling, mits hij of zij goed luistert. 
Wanneer de hond niet los kan lopen 
dan kan hij of zij mee naar een om-
heind stuk bos, om een uur te ravot-
ten.” Cookie & Co neemt maximaal 
acht honden mee op een wandeling. 
“Op het moment dat het aantal hon-
den groeit, ga ik de groep mogelijk op-
splitsen voor een ochtend- en een mid-
dagwandeling. Wanneer de hond mee-
gaat met Cookie & Co is het ook 
mogelijk om de hond te brengen voor 
vakantie opvang. Ik doe dat al sinds de 
zomer en heb gemerkt dat mensen het 
erg prettig vinden dat hun hond in een 
huiselijke sfeer wordt opgevangen en 
veel aandacht en zorg krijgt.” 

Aan het begin van de zomer van 2017 werd in België door meesterbrouwer 
Marc Knops, maître sommelier François Huysmans en VTM-journalist Pa-
trick van Gompel een unieke tripel gepresenteerd: François Grand Cru. 

leven. Marc selecteert zorgvuldig de 
Belgische mout van Dingemans in Sta-
broek, de nummer één in speciale 
mouten. De unieke tripel François 
Grand Cru wordt gemaakt met vier 
soorten hop en vier verschillende bier-
gisten, dat is uniek. Voor zover be-
kend, komt dit bij geen enkel ander 
bier in de wereld voor. 

Nu verkrijgbaar via BierCulinair.nl
François Grand Cru is vanaf heden 
verkrijgbaar via de webshop van Bier-
Culinair.nl. François Grand Cru wordt 
geleverd in een prachtige cadeaudoos 
van twaalf stuks of in een cadeauver-
pakking waarin twee flessen worden 
vergezeld door een bijpassend glas. 
Daarnaast zijn op de website recepten 
te vinden die speciaal zijn ontwikkeld 
voor de François Grand Cru. 

Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.bierculinair.nl of contact op-
nemen met Ton en Damian François 
via info@bierculinair.nl.  

Welkom aan mijn keukentafel

Nieuw in Nuenen:  
Therapie Praktijk 
Tinga
In een workshop ga je met een kleine 
groep van rond de 4 personen op zoek 
naar waar je echt blij van wordt, wat jij 
eigenlijk wilt en wat je enthousiast 
maakt. In een ongedwongen sfeer ga je 
aan de slag met het maken van een col-
lage. Bezig zijn onder het genot van 
een kop thee of koffie en elkaars gezel-
schap. In deze ongedwongen sfeer 
maak je ruimte om te gaan voelen wat 
echt belangrijk voor je is en wat je zou 
willen veranderen. Met elkaars hulp en 
mijn begeleiding ga je naar huis met 
nieuwe handvaten en inzichten. 
Laat je gevoel spreken!

Mogelijkheden en kosten: Voor deze 
workshop betaal je € 22,- . Dit is inclu-
sief alle materialen, koffie, thee en iets 
lekkers uit mijn eigen keuken. Mocht 
je een eigen groep van 4 tot 6 personen 
hebben dan kan het ook aan jou keu-
kentafel!

Data 2018: Donderdag 11 januari van 
19.00 tot 22.00 uur. Woensdag 7 fe-
bruari van 09.00 tot 12.00 uur. Vrijdag 
2 maart van 09.00 tot 12.00 uur. Don-
derdag 12 april van 19.00 tot 22.00 uur.

Voor meer informatie zie de website 
www.therapietinga.net of bel: 
0648885676. Wil je meer weten over 
individuele therapie dan ben je van 
harte welkom voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Nieuwe Yoga-
groepen in Nuenen
Op maandag 8 en dinsdag 9 januari 
starten er nieuwe Yoga groepen in 
Nuenen in Wijkgebouw de Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen. De les-
tijden op maandagen zijn: 19.00-20.00 
(Easy Flow Yoga) \; 20.15-21.15 (Yin 
Yoga) en op dinsdagen: 19.00-20.00 
(Easy Flow Yoga). De lessen worden 
gegeven door Ted van de Looij, een ge-
certificeerd Power Yoga en Yin Yoga 
docent. Meld u a.u.b. vooraf aan voor 
een gratis proefles en voor meer info 
via tedvandelooij@yahoo.com.

Leer mediteren
Klaar voor de start? Stekker eruit. “Bijna alles doet het weer als je de stekker 
er een paar minuten uithaalt. Jij ook.” Wil je starten met mediteren maar je 
weet niet hoe? Verlang je naar rust in je hoofd? Je wilt het graag leren maar 
niet alleen...Herkenbaar?

 Voor uw kerstpakket 
een andere bestemming?

Even bellen naar 
06-23848755. De voedsel-

bank zorgt er voor!

Hondenuitlaatservice voor Nuenen, 

Gerwen, Nederwetten en Lieshout.

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

Ik ga je tijdens deze cursus precies ver-
tellen wat meditatie is en wat niet, hoe 
het werkt, wat je ervan kan verwach-
ten en hoe en waarom het je leven gaat 

veranderen. Geen gedoe, geen zweve-
rige toestanden. Makkelijk en eenvou-
dig, net als mediteren.
Beginnerscursus ‘Leer mediteren’ in 7 
weken. Start in het nieuwe jaar in een 
kleine groep. Aanvang cursus: dinsdag 
16 januari 19-20 uur. Vervolgdata: 23, 
30 januari, 6, 20, 27 februari en 6 maart.
Investering: € 125,- incl. naslagwerk. 
Geef je op via: info@depleq.nl. Trai-
ner: Dorothée de Rooij. Lokatie: PLEQ, 
Voirt 2a in Nuenen.
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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:

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 genoeg activi-
teiten om er met deze feestelijke dagen 
op uit te gaan.
Kerstavond kun je je verzoekjes aanvra-
gen bij Feestpianist Tim van de Laar, 
deze troubadour op de piano zorgt voor 
een gezellige afwisselende muziek.
Eerste kerstdag is het gezellig borrelen, 
en met de ruime keuze aan speciaal 
bier is dat geen probleem.
Tweede kerstdag gaat het er wat actie-
ver aan toe. Onder de noeme ‘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 
feestelijke tijd gezellig Ons Dorp in te 
lopen.lopen.

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

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

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

Onbegrepen pijn: door herniaoperatie, diabetes of spataderen?

Acupunctuur vaak remedie tegen 
begrepen en onbegrepen pijnklachten
Mevrouw Tiessen was 78 jaar oud toen ze een aantal jaren geleden voor het 
eerst op mijn spreekuur kwam. Ze had last van voetklachten sinds ze vijf jaar 
eerder een herniaoperatie onderging. Ze had vaak het gevoel of er zwaar-
den in haar voeten staken. De pijn was zelfs zo hevig dat ze er niet goed van 
kon slapen. 

De vraag die haar huisarts en de be-
handelende medisch specialisten 
zichzelf stelden, was: ‘waardoor ont-
staan deze pijnen?’. Mevrouw Tiessen 
was namelijk niet alleen aan een her-
nia geopereerd, ze leed ook aan dia-
betes (suikerziekte). Een veel voorko-
mende complicatie bij diabetes is 
neuropathie. Dat wil zeggen een nare, 
vaak stekende of prikkelende zenuw-
pijn die meestal bij de voeten begint. 
Soms uit neuropathie zich ook door 
een gevoel alsof je op watten of op 
kussens loopt. Hierdoor kun je vaak je 
evenwicht niet meer goed bewaren.

Daarnaast was mevrouw Tiessen eni-
ge tijd na de herniaoperatie ook aan 

spataderen geopereerd. Zouden de 
pijnen eventueel ook hiermee in ver-
band staan? Haar huisarts en medisch 
specialisten wisten het niet en ik ook 
niet. Eigenlijk geheel tegen mijn prin-
cipes in, ben ik haar toch tegen de pijn 
gaan behandelen. Immers, pijn is vaak 
een waarschuwing dat er ‘iets’ aan de 
hand is. Dan kun je maar beter iets aan 
dat ‘iets’ doen en daarnáást de pijn be-
strijden, dan alleen de pijn bestrijden 
en niet weten wat de oorzaak is. 

Het besluit haar toch tegen de pijn te 
gaan behandelen, nam ik in overleg 
met mevrouw Tiessens huisarts. Deze 
vond: ‘baat het niet, het schaadt ook 
niet.’ Dat klopt: acupunctuur door een 
arts-acupuncturist is heel veilig. Ook 
is er dan vaak geen sprake van nare 
bijwerkingen.

Zoals veel van mijn patiënten, vond 
mevrouw Tiessen de behandelingen 
aangenaam en rustgevend. Na de eer-
ste behandeling vertelde ze dat ze in 
tijden niet zo lekker had geslapen. Na 
een behandeling of acht was ze pijn-
vrij. Een of twee keer per jaar komt ze 
nog eens langs voor een paar onder-
houdsbehandelingen. Het blijft goed 
met haar gaan.

N.B. De naam van de patiënt is gefin-
geerd i.v.m. haar privacy. 

Chris Eeuwhorst 
naar de Combinatie
Wij zijn zeer verheugd dat Chris Eeuw-
horst heeft besloten om met onmid-
dellijke ingang deel uit te gaan maken 
van de fractie van De Combinatie Nue-
nen c.a. De Fractie Eeuwhorst is hier-
mee opgeheven. 

Monique Donkers en Chris Eeuwhorst 
bundelen hiermee samen ruim 26 jaar 
aan kennis en ervaring als raadslid in 
deze fractie. 
Zij zullen gezamenlijk nu en straks in 
de gemeenteraadsverkiezingen op-
trekken. 
Monique en Chris gaan uiterst gemoti-
veerd en vol vertrouwen hun gezamen-
lijke toekomst invullen ten dienste van 
de gemeente Nuenen en de politieke 
groepering De Combinatie Nuenen c.a. 

Monique Donkers, fractievoorzitter 
De Combinatie Nuenen c.a.  en 

Chris Eeuwhorst, raadslid 
De Combinatie Nuenen c.a.

Dorps Geluk….
Dorps Geluk… Je woont in Nuenen aan de Helsestraat (!) met postcode 5674 
BA en juist daar valt de straatprijs van de Postcodeloterij. Dat is geen ‘Ba’, dat 
is Dorps Geluk. Even verderop ben je jouw Dorps Geluk aan het bouwen in 
de Dubbestraat en je valt in de kelder. De brandweer takelt jou uit die kelder 
en je belandt in het ziekenhuis. Een typisch gevalletje van Dorps Pech. Het 
gemeentebestuur wil graag dat mensen een huis kopen in het nieuwbouw-
plan Nuenen-West. Behoor je tot de gelukkigen die zich dat kunnen veroor-
loven? Dan heb je Dorps Geluk…

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Alle gekheid op een stokje. ‘Dorps Ge-
luk’ is de titel van het nieuwe master-
plan voor Nuenen-West. Want de ge-
meente gunt iedereen dat Dorps 
Geluk. Gemoedelijkheid, ontmoeting 
en sociale samenhang zijn de kernbe-
grippen die de gemeente hanteert. 
Een buurtschuur, een pluktuin, brink-
jes en hofjes. Aan alles is gedacht in 
Nuenen-West. 
Woon je  daar, dan woon je in een 
prachtige omgeving. Vlakbij een 
groot bosgebied: Het Nuenens Broek. 
Dat lees ik op de openbare site van 
Nuenen-West. Heb ik niet verzonnen, 
het staat er letterlijk: “Eén ding is dui-
delijk: woon je in Nuenen, dan wil je er 
nooit meer weg.”

Ik ben van huis uit een doendenker, 
géén doemdenker. Graag neem ik u 
mee naar Het Nuenens Broek. Daar 
weet ik een plekske, daar is nog nie-
mand ooit gewist….En nou willen die 
verkopers van Nuenen-West en ook 
het gemeentebestuur iedereen daar 
naar toe lokken. “Je kunt hier fijne lan-
ge wandelingen maken over de spe-
ciaal daarvoor aangelegde wandelpa-
den. Er is zelfs een wandelroute die in 
het teken staat van Vincent van 
Gogh!....Dus trek je wandelschoenen 
aan en ontdek Nuenen vanuit jouw 
heerlijke woning in Nuenen-West!”

Zitten ze in de gemeenteraad moeilijk 
te doen over files en fijnstof, blijkt er 
geen vuiltje aan de lucht. Lees mee…. 
De gezellige Nuenense dorpskern ligt 
op slechts 5 minuten fietsen. En met 
de auto sta je binnen een kwartier in 

de gezellige dynamiek van Eindho-
ven. In een paar autominuten zit je op 
de A2 en de A50. Geen files, geen ver-
keersstress, alles is prima geregeld in 
Nuenen. Een handvol Nuenense 
raadsleden staat tijdens de zoveelste 
schorsing te roken als een schoor-
steen om zich daarna in de vergade-
ring druk te maken over fijnstof ver-
oorzaakt door het verkeer.

Terug naar de bewoners van Nuenen-
West. Die gaan op pad met de fiets. 
“Wat is nu prettiger dan op de fiets 
door de mooie natuurgebieden naar 
je bestemming te reizen. Nuenen en 
Eindhoven zijn uitstekend bereikbaar 
met de fiets. Via de diverse fietsroutes 
bereik je snel en veilig het centrum 
van Nuenen.” 
Ga fietsend de feestdagen door. Fijne 
kerstdagen en een goed en gezond 
2018 voor u allen.

Dorps Geluk aan de Dubbestraat in Nue-
nen-West: de fietsen staan gereed…..

Hein Kranen opnieuw 
lijsttrekker SP Nuenen
De leden SP Nuenen hebben Hein Kra-
nen unaniem benoemd als lijsttrekker 
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart 2018. De SP is op dit moment 
met twee zetels vertegenwoordigd in 
de Nuenense gemeenteraad. Hein Kra-
nen is fractievoorzitter en Bas Smouter 
is het tweede SP raadslid.

Hein Kranen: “Het unieke van de SP is 
dat het een landelijke partij is maar dat 
we opereren vanuit de lokale situatie. 
Eerst op straat en dan in de raad zeg-
gen we bij de SP. Hierdoor hebben we 
als lokale partij ook een achterban in 
de Provincie en in Den Haag. 

Dit zijn de kandidaten op de SP-lijst.
Hein Kranen
Bas Smouter
Dick Boonman
Diona Kolen
Klaas de Graaff
Nicole de Beer
Leo Hoogeveen
Bep van de Broek
Jan van der Putten
Bram Soetendal

 Voor meer info: 
Hein Kranen 06 - 54 33 04 50.

Uit de raadsvergadering   
van 14 december
Door Gerrit van Ginkel

Het werd natuurlijk weer een onwaarschijnlijk lange zit van 17.00 uur tot 
24.00 uur. Met natuu rlijk weer ellenlange discussies, schorsingen en inter-
rupties. Het leidde niet altijd tot verduidelijking. Vooral het met de hand 
veranderen van voorliggende moties of amendementen, om tijdwinst te be-
reiken, is niet altijd even helder.

Zo zal voor de verwarming aardwarm-
te gebruikt worden. Er moet dan wel 
een kleine verwarmingsketel geïnstal-
leerd worden als die ene mogelijkheid 
tijdelijk door een defect niet beschik-
baar is. Voor het middendak worden 
dakpannen gebruikt die voorzien zijn 
van zonnecollectoren.
Deze extra voorzieningen die ten doel 
hebben een energieneutraal schoolge-
bouw te exploiteren dienen voorgefi-
nancierd te worden. De Gemeente wil 
daarin wel meegaan en de schooleige-
naar PlatOO zal de besparingen terug 
laten vloeien naar de Gemeente.
Alle fractie waren voor de extra finan-
ciering behalve De Combinatie. Die 
partij miste het zoeken naar een bezui-
niging in het hele bouwplan van de 
nieuwe school.

Met de behandeling van de Mobili-
teitsvisie kwam een motie op tafel om 
de kruising met het spoor en de Collse 
Hoefdijk ongelijkvloers te maken. Er 
liggen extra subsidies klaar voor dit 
megaproject waar men al jaren over 
praat. De toename van het verkeer op 
de Collse Hoefdijk en de extra drukte 
op het spoor op het traject Eindhoven-
Venlo zorgen er voor dat het verkeer 
vaak stagneert waardoor extra druk 
ontstaat op de woonkern Eeneind.
De Combinatie vond dat het vaststel-
len van de Mobiliteitsvisie nu niet kon 
omdat de visie bij lange na niet com-
pleet was. We moeten geen besluiten 
nemen die bij de nieuwe raad thuisho-
ren, vond zij.
In 2018 komen resultaten vrij van me-
tingen op fijnstof en geluidsoverlast. 
Ook het voorstel om van de A270 
(Helmondweg) een Gemeentelijke 
weg te maken kwam weer eens op ta-
fel. Het zal zo eenvoudiger worden om 
er een 80km weg van te maken.

Voor de compensatie van de eigen bij-
drage van de zorgverzekeringswet 
werd een amendement ingediend. Het 
handelde over de inwoners die gedu-
rende drie aaneengesloten jaren het ei-
gen risico opgemaakt hebben. De in-
komensgrens wordt per 2017 en vol-
gende jaren verhoogd naar 130% van 
het sociaal minimum. De gemeente zal 
voor deze inwoners een bedrag tot 300 
Euro per jaar beschikbaar stellen.

Duurzaam en energieneutraal bouwen
Om wonen en werken duurzamer te 
maken is er bij de nieuwbouw van de 
Mijlpaal in Nuenen-west het streven 
om de school volledig energieneutraal 
te bouwen.

Hein Kranen

 Met uw kerstpakket 
een ander blij maken, 

dat kan door het aan de 
voedselbank te geven.
Als u 06-23848755 belt 
komen we het halen.

Marskramer   
gaat sluiten
In oktober hoorden wij dat ze alle ei-
gen Marskramer filialen gaan sluiten. 
Wat een impact voor ons maar ook 
voor de klanten en zeker voor de oude-
ren die graag dichtbij hun boodschap-
pen willen doen.
Marskramer zit al 25 jaar in Nuenen. 
Het leuke van een dorp is dat je de 
klanten kent omdat ze regelmatig even 
binnenlopen om te kijken, iets te ko-
pen of voor een praatje. Een veel ge-
stelde vraag is: Waar moeten we nu 
naar toe?

Ikzelf (Ans Schoenmakers )  werk al 25 
jaar bij Marskramer en 2 collega’s 15 
en 20 jaar. Het is heel erg om dan in-
eens te moeten sluiten en geen contact 
meer te hebben met de klanten. 24 ja-
nuari is de laatste dag dat we open zijn. 
Langs deze weg willen we iedereen be-
danken voor de gezelligheid en het 
vertrouwen dat de klanten al die jaren 
in ons hadden.

Team Marskramer



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 31 dec. 2017 
met actiecode 951649

compleet actie compleet actie
Geldig t/m 31 dec. 2017 
met actiecode 173041

Geldig t/m 31 dec. 2017 
met actiecode 759156

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 22 t/m 24 dec. en zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP!
Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIGNoordveld

Drogisterij en Parfumerie

VRIJDAG 22 & 
ZATERDAG 23 

DECEMBER
25% directe kassakorting 

op alle niet afgeprijsde 
dames- en herengeuren

ZONDAG 24  
DECEMBER

EXTRA GEOPEND
12.00-17.00 UUR

25%
korting*

Meubelshow
Zondag 24 december en 

2e Kerstdag geopend 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Boxspring Grandeur 3000
Complete Boxspringcombinatie bestaande uit: 
Hoofdbord Corsica, 2 boxsprings 30 cm hoog, 
pocketvering interieur en Low Back Support, 2 
gestoffeerde 7-zone pocketveringmatrassen Iris, 21 cm 
hoog, afgedekt met koudschuim, voorzien van Low Back 
Support. Koudschuim topdekmatras. Ronde houten 
poten en ook leverbaar in 210 en 220 lengte. (meerprijs)

VLAK
140 x 200 cm  van 2393,- nu €     1799,-
160 x 200 cm  van 2712,- nu €     2039,-
180 x 200 cm  van 2911,- nu €     2189,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140 x 200 cm   van 3989,- nu €   2999,-
160 x 200 cm  van 4308,- nu €  3239,- 
180 x 200 cm  van 4507,- nu €  3389,-

Hoekbank Rigas
Rigas kun je naar je eigen wens vormgeven en 
is in verschillende kleuren stof en leder verkrijg-
baar. Kies uit diverse armleuningen, poten en 
rugleuningen. Daarnaast biedt Rigas comfortabele 
extra’s zoals: Hoofdsteun, bedfunctie, elektrische 
relaxfunctie en opbergruimte.

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248.

voor

1199,-

 Kerstdag geopend 12.00-17.00 uur

Vanaf

1399,-

 Kerstdag geopend 12.00-17.00 uur
3989,-
2999,-
140x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

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

wijk Lieshout
(omg. Balduinstraat ± 350 kranten) 
 & (omg. De Molen ± 295 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Al uw kerst-
cadeaus worden 

bij ons met uiterste 
zorg ingepakt!

ZONDAG 24  

25
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Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

De Dubbestraat 46 (voorheen 12) in winterse sferen. Als 
een icoon uit een ver verleden treffen we hier een voormalige pacht-
boerderij van het Slotje van Opwetten aan. In 1888 werd het pand door 
brand verwoest. Bij de herbouw werden balken uit het inmiddels gesloopte 
Slotje gebruikt. In 1895 kocht de familie Smits - pachter sinds 1877 - de boer-
derij op een openbare veiling van de familie Loix uit Weert. De laatste boer, 
Gradje Smits, gehuwd met Tonia de Hoeij, stierf kinderloos, waarna de boer-
derij in 1974 in andere handen overging. Meer lezen? Kijk dan in het boek 
Nuenen op het randje bij Dubbestraat 12 op bladzijde  104.

Veel animo voor avond   
met makers 'Loving Vincent'
 
De vraag naar (gratis) kaarten voor de avond met de makers van de wereld-
wijd prijzen in de wacht slepende � lm Loving Vincent is zo groot gebleken, 
dat W70 - de initiatiefnemer achter de exclusieve lezing over de totstandko-
ming van de unieke animatie� lm - de zaalcapaciteit heeft uitgebreid met 
100 plaatsen. De extra (gratis) toegangskaarten zijn per direct te reserveren 
via � lm@w70.nl.

Na een uitgebreide - Engelstalige! - 
presentatie (met veel unieke beelden 
op het grote scherm) krijgen de aan-
wezigen als vanzelfsprekend de gele-
genheid tot het stellen van vragen aan 
de makers: Sean Bobbitt (producer) en 
één van de bij de film betrokken kun-
stenaars. De avond vindt plaats in John 
Geven Studio's.
 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 
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 
sleepte - op diverse gerenommeerde 
filmfestivals - reeds de nodige prijzen 
in de wacht. Alleen al in Nederland 
kochten inmiddels meer dan 100.000 
bezoekers een kaartje voor de rolprent.

Vincent Van Gogh Photo Award 
en KunsT gaan op herhaling!
Vol trots kijkt de Rotary Club Nuenen terug op de eerste editie van de Vin-
cent Van Gogh Photo Award. Ruim zeshonderd inzendingen uit meer dan 
vijfenzeventig landen kwamen binnen om deel te nemen aan de wedstrijd. 

Dankzij de inzet van velen zijn beide 
evenementen mogelijk gemaakt. Spon-
sors, de gemeente en het Vincentre 
hebben, naast de leden van de Rotary 
zelf, een belangrijke bijdrage geleverd. 
Het resultaat mag er zijn: twee schitte-
rende activiteiten voor Nuenen en van 
de opbrengst een mooie donatie aan 
maar liefst twee goede doelen: Stich-
ting Leergeld en Stichting End Polio 
Now. Voldoende reden dus voor Rota-
ry Nuenen om deze activiteiten in de 
toekomst opnieuw te gaan organiseren.
Een filmverslag van de Vincent Van 
Gogh Photo Award is te zien op:
www.vincentvangoghphotoaward.com

De beste vijftig foto’s werden geëxpo-
seerd in het centrum van Nuenen en 
Bartlomiej Jurecki uit Polen won met 
zijn foto van een korenveld de Vincent 
Van Gogh Photo Award. ‘Knijp je met 
je ogen, dan zie en voel je van Gogh, je 
voelt haast de warmte en ruikt de geur 
van het hooi’ luidde het oordeel van de 
jury over de winnende foto. De exposi-
tie trok veel publiek, zeker in het week-
end van 23 en 24 september, toen de 
Photo Award versterking kreeg van het 
eveneens door Rotary Nuenen georga-
niseerde evenement KunsT met een 
grote T. Tijdens dit zonnige weekend 
exposeerden zo’n zestig Nuenense 
kunstenaars in vijfentwintig bijzonde-
re locaties en woonhuizen in het cen-
trum van Nuenen, dat voor de gele-
genheid bruiste van de activiteit. Over-
al op de route liepen mensen te 
genieten van beide exposities. Van de 
door de deelnemende kunstenaars ter 
veiling beschikbaar gestelde werken is 
een groot deel verkocht.

Kunst met een grote T in het Van Goghkerkje.

Tentoonstelling Willem Schrofer en 
Hannie Bal ook 2e kerstdag te zien 
In 1955 verbleven de Haagse kunstschilders Willem Schrofer en Hannie Bal 
in Nuenen en hebben daar toen diverse schilderingen gemaakt. Willem en 
Hannie verbleven een aantal weken in Nuenen en logeerden in hotel-pensi-
on Schafrath aan het Park. 

Willem Schrofer (1898-1968) was te-
kenleraar, docent en kunstschilder en 
heeft met zijn visie invloed gehad op 
de Nieuwe Haagse School. 

Hannie Bal (1921-2012) maakte schil-
derijen, aquarellen en tekeningen. In-
terieurs, non-figuratieve kunst, stads-
gezichten, landschappen en stillevens 
waren haar thema’s.

Tijdens hun verblijf in Nuenen was 
het Haagse schildersechtpaar druk 
aan het tekenen en schilderen. “Mijn 
vader en moeder verplaatsten zich in 
Nuenen met hun fietsen, bepakt en 
bezakt met schilderskistjes met olie-
verf, terpentijn, kwasten, kleine klap-
stoeltjes en lapjes schilderslinnen die 
werden opgespannen met punaises”, 
zo zegt zoon Leonhard.” Mijn moe-
der is in Nuenen het meest produc-
tief geweest; in tegenstelling tot mijn 
vader.” Hannie Bal schilderde onder-
meer de Lindeboom, het protestants 
kerkje, de Opwettense en de Collse 
watermolen. Willem Schrofer maak-
te ondermeer een schilderij van het 
Park. 

De schilderijen die Willem Schrofer en 
Hannie Bal in 1955 in Nuenen en om-
geving hebben gemaakt, zijn te zien in 
het Heemhuis van heemkundekring 
De Drijehornick, Papenvoort 15A bij 
het gemeentehuis van Nuenen c.a., in 
de maanden december 2017 en januari 
2018.

Openingstijden dinsdag van 9.30 tot 
12.30 uur en woensdag van 19.30 tot 
21.30 uur. Op 2e kerstdag, 26 decem-
ber, is het Heemhuis extra geopend om 
de tentoonstelling te kunnen zien tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is 
gratis.

De Lindeboom, 
geschilderd door Hannie Bal in 1955.

Schilderclub 
Couleur Locale
Er kunnen nog leden instromen bij 
deze gezellige, creatieve en inspire-
rende Schilderclub ‘Couleur Locale’. 
Opmerking van een van de deelne-
mers: “ik heb hier in een paar lessen 
meer geleerd dan in de twee jaar 
hiervoor”.

Schilderclub ‘Couleur Locale’ is voor 
iedereen (beginners en gevorderden) 
die onder professionele begeleiding en 
in een groep wil schilderen. Iedereen 
krijgt individuele begeleiding en er 
worden in overleg ook gezamenlijke 
projecten(zoals model en portret 
schilderen) gepland. Het jaar wordt af-
gesloten met een gezellige kerstborrel.

De deelnemers brengen zelf hun mate-
rialen mee. Er wordt met allerlei mate-
rialen gewerkt. Afgesproken is dat er 
vanwege de geur niet met traditionele 
olieverf en terpentine wordt geschil-
derd. Wel kan er met olieverf op water-
basis worden gewerkt.
In principe wordt er elke 1e en 3e vrij-
dag van de maand van 14.00 - 16.00 
uur volgens schema gewerkt , behalve 
in de vakantie maanden juni t/m au-
gustus. Aan het begin van ieder kalen-
derjaar zal hierover een overzicht aan 
de leden worden verstrekt .

De locatie is ‘Het Kwetternest’ Mantel-
meeuwlaan 10, 5672 EA Nuenen.
Info: https://nuenen.pvge.nl/clubs-nue-
nen/schilderclub-couleur-locale.
Aanmelden/inschrijven/info bij: Secre-
taris: Jeanne Nota,  h.nota@onsnet.nu De Vaste Kerstmannen 2017

In de donkere dagen voor kerst zorgen de Vaste Kerstmannen (ontstaan uit de 
vaste begeleidingsband van Gerard van Maasakkers) traditiegetrouw voor licht, 
warmte en gezelligheid. Beurtelings nemen Bart de Win en Harry Hendriks de 
gloedvolle zangpartijen voor hun rekening, maar ook bassist Rinus Raaijmakers 
en drummer Sjoerd van Bommel zetten hun beste beentje voor om een originele 
draai te geven aan zowel bekende als minder bekende kerstliedjes. Voeg daarbij 
de warme contrabasklanken van Rinus Raaijmakers en de meerstemmige vocalen 
en het feest is compleet. Kortom, een ideale manier om alvast in kerstsfeer te ko-
men. Meezingen mag! 
Donderdag 21 december om 20.00 uur: In De Gloria, Asten. Zondag 24 decem-
ber om 16.00 uur: De Rozenknop, Eindhoven. Bestaande uit: Bart de Win: toet-
sen, zang. Harry Hendriks: gitaar, zang. Rinus Raaijmakers: bas, zang. Sjoerd van 
Bommel: drums, zang.

Van het ego naar het hart

 Ontdek het Licht in 
jou op oefenavonden
In eerder edities besteedde Rond de 
Linde aandacht aan Het Boek van 
het Hart van Mirjam Langenhuijsen. 
(ISBN 978-90-825408-3-3) Dat leid-
de tot veel interesse voor het boek 
bij Bio Kracht in Nuenen.

In januari start in Veldhoven een cy-
clus van 4 avonden op basis van de 
energie en de inhoud van het boek. 
Daarbij kunnen de deelnemers leren 
en ervaren wat het praktisch leren om-
gaan met de oefening en afstemming 
uit het boek hen brengt. Eerdere deel-
nemers aan deze avonden ervaren het 
als een helende en liefdevolle bijdrage 
aan bewustzijnsverandering in hun ei-
gen leven. De oefening opent je hart en 
brengt je in een verandering van het 
ego naar het hart. Een verandering 
waar in de wereld de meeste mensen 
zelf behoefte aan hebben.
Op 16 januari begint er op iedere der-
de dinsdag van de maand een groep
Op 18 januari start iedere derde don-
derdag van de maand een tweede 
groep. Tijdstip voor beide groepen: 
19.30 uur tot 21.00 uur. De kosten voor 
één cyclus van 4 avonden samen (ja-
nuari, februari, maart, april) zijn 40 
euro. Je kunt kiezen voor de cyclus op 
de derde dinsdag of op de derde don-
derdag van de maand. Opgeven kan 
tot 7 januari via info@bewegingvan-
hetgoudenhart.nl. Je ontvangt daarna 
meer informatie.
Nu meer weten? Kijk op www.bewe-
gingvanhetgoudenhart.nl/activiteiten

De Sixties Tribute 
Band in kerstsfeer
Zaterdag 23 december, De Sixties Tri-
bute Band in kerstsfeer, met muziek 
van de Shadows, Fifties & Sixties, Za-
lencentrum 't Trefpunt, Belgiëplein 20 
te Eindhoven. Aanvang: 20.30 uur. En-
tree: Gratis.
Op zondag 24 december in Quatre 
Bras, Nieuwstraat 79 te Best. Aanvang: 
14.00 uur.  Entree: € 3, -
www.sixtiestb.nl
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Rond de Linde 
wenst u 

fijne feestdagen 
en een 

gelukkig 
nieuwjaar! 

Horizontaal: 1 dal 6 opstandig 12 taaloefening 13 vleesgerecht 
15 strafwerktuig 16 ik 18 ieder 19 oogholte 20 als onder 22 strijdperk 
25 reeds 26 voordat 29 steen 30 pl. in Noord-Brabant 32 deelteken 
34 slavenschip 36 planeet 37 via 39 spook 41 graafwerktuig 
43 vervoermiddel 45 optreden 47 Spaanse titel 49 voorzetsel 
50 broodje 52 numero 53 plechtige gelofte 55 tam 
56 hoofddeksel 58 pausennaam 59 vogel 
61 aan elkaar 63 verborgen 64 offertafel.

Verticaal: 1 muziekinstrument 2 tennisterm 
3 luitenant 4 watering 5 echtgenoot 7 riv. in Spanje 
8 mop 9 oude lengtemaat 10 vernis 11 laster 12 monster 
14 godsdienst 17 zwaardwalvis 18 uniek 21 veld 
23 water in Friesland 24 schuifbout 27 verdieping 
28 motief 30 inwendig orgaan 31 intiem 33 snijwerktuig 
35 hoge berg 38 wondvocht 40 opdracht 41 loot 
42 vorstenzetel 44 werkelijk 46 muziekschijfje 
48 schande 50 boterton 51 spraak 54 projectieplaatje 
55 honingdrank 57 schaakterm 58 bijbelse fi guur 
60 Greenwichtijd 62 achter.

HAARD
HAPJES
HEMEL
HERBERG
HERDERS
HULST
JEZUS
JOZEF
KERK
KINDEKE
KNUS
KONING
KOUD

ADVENT
BISSCHOPSWIJN
CONCERT
DECORATIE
DESSERT
EERBIEDIG
FEEST
GEBRUIK
GELOOF
GLANS
GROEN
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KRUISWOORD WOORDZOEKER

SUDOKU

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN
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Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. Probeer 
het gekleurde woord te vinden.
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Kerstmis    
met Jocanto
Met Kerstmis vieren we de geboorte 
van Jezus. Hoe zou zijn geboorte er in 
het heden eigenlijk uit gezien hebben? 
Kom op 24 december om 21.00 uur 
naar de avondmis in de St. Clemens-
kerk in Gerwen of om 23.30 uur naar 
de nachtmis in de H. Clemenskerk in 
Nuenen om dit samen met Jongeren-
koor Jocanto te ontdekken. 

Kippenvel door 
Elvis… het vervolg
Door: Mariët Jonkhout

En toen was het zover, na er lang 
naar uitgekeken te hebben mocht ik 
samen met mijn vrienden afgelopen 
zaterdag getuige zijn van één van 
de drie concerten in de H. Clemens-
kerk van Elvis at the chapel. Omdat 
ik het privilege had gehad van een 
bezoek aan een van de repetities, 
wist ik natuurlijk al een beetje wat 
er ging komen, maar toch overtrof 
het mijn stoutste verwachtingen. 
Mark, samen met de muzikanten, de 
akoestiek van de kerk en het prach-
tige licht, maakte het een onverge-
telijke avond. 

Met grote bewondering luisterden we 
naar de zang van Mark Elbers, zoals al-
tijd fenomenaal, maar ook naar de mu-
ziek die ruim 20 Nuenense muzikanten 
neerzetten. Geen van allen professione-
le muzikanten, maar o zo professioneel. 
En kippenvel kregen we collectief van 
de prachtige solozang van de backing 
vocals. Petje af voor Michiel van Dijck 
en zijn collega’s. 

Het publiek in de uitverkochte Cle-
mens moest er wel een beetje inko-
men. In het begin werd wat rustig ge-
luisterd, maar de sfeer kwam er goed 
in toen Mark een medley van Elvis-
nummers inzette en niemand meer op 
zijn of haar stoel kon blijven zitten. Er 
werd gedanst en er werd stevig meege-
zongen. Mijn favoriet kwam voorbij in 
de vorm van Bridge over troubled wa-
ter van Simon & Garfunkel. Genoten 
heb ik, dank je wel! 

Het was met recht meer dan een fan-
tastische avond, volgend jaar graag 
weer. 

Brassband ‘De Vooruitgang’ 
wordt Brass Band Nuenen
Tijdens het concert afgelopen oktober in Het Klooster met trombonist Jos 
Jansen werd het al aan ons publiek onthuld. Brassband De Vooruitgang gaat 
voortaan door het leven als Brass Band Nuenen. De nieuwe naam is een ui-
ting van de nieuwe koers die de brassband gaat varen. Die nieuwe koers leg-
gen we graag aan u uit.

vereniging aantrekkelijk blijven als we 
ons nog meer op dit onderscheidende 
vermogen gaan richten. Met heel veel 
enthousiasme en overtuiging kiezen 
we daarom voor een nieuwe koers.

Nieuwe koers
In die nieuwe koers gaan we ons richten 
op die dingen die ons als brassband bij-
zonder maken: onze orkestvorm én on-
ze voorliefde om dit in concertvorm aan 
een breder publiek te laten horen. Zon-
der de rijke historie van deze vereniging 
los te laten, willen wij als echte liefheb-
bers ons richten op het promoten van 
de brassband muziek, zowel in Nuenen 
als de regio. We willen een vereniging 
zijn waar muzikanten van alle leeftijden 
het leuk vinden om wekelijks te repete-
ren aan uitdagende muziekstukken en 
het resultaat daarvan tijdens concerten 

Waarom een nieuwe koers?
De samenleving verandert. Als mu-
ziekvereniging die 133 jaar bestaat is 
het de uitdaging om mee te gaan in die 
veranderingen. Hoe blijf je aantrekke-
lijk voor leden en publiek? De afgelo-
pen jaren hebben we publieksvriende-
lijke themaconcerten gegeven zoals 
Bravo Magic World, 70 jaar bevrijding 
Nuenen, Brass at The Movies en Brass 
Around The World. Daarmee weet de 
band het publiek te boeien. Ook optre-
dens met solisten, zoals met trombo-
nist Jos Jansen, passen bij ons. Onze 
onderscheidende orkestvorm als 
brassband, met alleen koperblaasin-
strumenten, zorgt voor een unieke 
sound en aantrekkingskracht voor zo-
wel leden als publiek. Daarin schuilt 
onze kracht. Wij geloven dat we als 

Topconcert van Rosenberg Trio 
met Paulus in de Stam Gerwen
 
De drie topgitaristen van het Rosenberg Trio hebben samen met gastheer en 
sologitarist Paulus Schäfer de concertgangers in het intieme café de Stam 
Gerwen een onvergetelijke avond bezorgd. Pure gipsyjazz wat de klok sloeg 
in de uitverkochte Stam. Het was het derde optreden in de serie concerten 
‘Paulus Schäfer invites’ met deze keer Stochelo (sologitaar), Nous’che (ritme-
gitaar) en Nonnie Rosenberg (staande bas) van het wereldberoemde Rosen-
berg Trio. De toegift I’m dreaming of a white Christmas door zangeres Christien 
van Helden vormde een sfeervol slotakkoord van dit topconcert in Gerwen.
 

met Noah Schäfer, Romino Grunholz, 
Mozes Rosenberg en Tim Kliphuis 
naar  Barcelona  om concerten en een 
workshop te geven in het prachtige Te-
atre Joventut de l´Hospitalet en de Pipa 
club. Hij had nog net even tijd om de 
Sagrada Famillia te bezoeken om ver-
volgens op de dag van terugkomst een 
stijlvol optreden te geven met accorde-
onvirtuoos Dominique Paats in Wil-
helmina in Eindhoven.
Eind deze maand is Paulus uitgeno-
digd om een workshop te geven in 
Pennabilli, Italië. Daar zal hij met het 
Dario Napoli Trio optreden op het 
Django Festival.
 
Wereldberoemd
The Rosenberg Trio speelde op alle 
grote jazzfestivals met grote musici 
waaronder Toots Thielemans, Jan Ak-
kerman, Stéphane Grappelli. Het trio 
stond in het voorprogramma van 
Shirley Bassey, Randy Crawford, en 
Luciano Pavarotti. De afgelopen vijf-
entwintig jaar, heeft het trio over de 
hele wereld gespeeld en naam gemaakt 
als de beste in hun vakgebied. Geïnspi-
reerd door Django Reinhardt weten ze 
hun oeuvre te verbreden met klassiek, 
pop en bossa nova in gipsy swing stijl. 
In de late jaren ’70 genieten ze brede 
bekendheid in de Europese gipsy ge-
meenschap. Eind jaren ’80 breken ze 
internationaal door en worden ze 
hoofdact op menig groot jazzfestival. 
Het trio heeft naam gemaakt als de 
crème de la crème van het genre, be-
wonderd door veel fans van alle we-
relddelen en door gitaristen in alle mu-
zikale genres. Al meer dan 25 jaar ver-
tegenwoordigt The Rosenberg Trio de 
essentie van gipsyjazz. Sologitarist 
Stochelo Rosenberg wordt beschouwd 
als een van de beste gitaristen, met zijn 
onberispelijke techniek, grote elegan-
tie en zeer persoonlijk vibrato, een 
combinatie van virtuositeit en emotie.
Meer informatie over The Rosenberg 
Trio, Paulus Schäfer en gipsyjazz-con-
certen, zie www.sintimusic.nl

Alle vier de muzikanten van deze 
avond zijn groot geworden in Gerwen. 
Paulus speelde een thuiswedstrijd in 
zijn stamcafé, de drie leden van het 
trio wonen inmiddels in Nuenen. Na 
afloop van het concert gingen veel be-
zoekers op de foto met de artiesten en 
werden er nog diverse mini-optredens 
verzorgd. De volgende ‘Paulus Schäfer 
invites’ zijn gepland op 22 januari en 
26 februari. En het Rosenberg Trio 
komt wellicht ook in 2018 weer op het 
podium van de Stam Gerwen.           
 
Spanje en Italië
De dag na het vorige succesvolle con-
cert met Three ‘O’ Trommelen zat Pau-
lus Schäfer alweer in de auto naar Ei-
bergen in de Achterhoek. Ditmaal voor 
een concert met één van Nederlands 
beroemdste jazzpianisten Peter Beets. 
Een paar dagen daarna vloog Paulus 

Foto’s Cees van Keulen

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Thomas Toussaint Band
Normaal op de zondagen, maar nu is er op zaterdag 23 december om 21.00 
uur Blues in Nuenen. Op het bluespodium in Café Schafrath, staat de Tho-
mas Toussaint band.

slow naar swingend. Een ding is zeker, 
de aanloop naar Kerst kun je niet beter 
beginnen. 
Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in samenwerking met Café 
Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd 
gratis te bezoeken. Wilt u hiervan op 
de hoogte blijven? Meld u dan aan 
voor de gratis nieuwsbrief. Zie website 
www.sunnybluesnuenen.nl.

Datum: 23 december, 21.00 uur. Entree 
gratis. Locatie: Cafe Schafrath, Park 35 
Nuenen.

Een band die zeer hard gegroeid is in 
de NL Blues scene. Een band met 
frontman Thomas Toussaint die de 
‘best Dutch harmonica player award’ 
in 2016 won en dit jaar op vele grote 
podia heeft gestaan. Top band dus 
weer in Nuenen en die zal de blues lief-
hebber weer ruimschoots plezieren.

De band speelt goed toegankelijke 
blues met ontembare gedrevenheid en 
op een manier waarop het bedoeld is. 
Toch schuwen ze niet om hun eigen in-
terpretaties er aan toe te voegen. Van 

Nederwetten    
tussen Kerst en Oudjaar….

Met Martijn   
van den Akker  
en Lenny Kuhr
Stichting Newest organiseert voor 
alle Nederwettenaren een gezellige 
muzikale middag in ons eigen dorp. 
Met een gevarieerd muziekpro-
gramma wordt u ontvangen met 
ko�e of thee met wat lekkers erbij. 
Martijn van den Akker, muzikant uit 
Eindhoven treedt voor de pauze op. 
Daarna vervolgt Lenny Kuhr, met 
een selectie uit haar nieuwe pro-
gramma. Na a�oop gelegenheid om 
bij te praten en te borrelen 

Kom naar het Dorpshuis De Koppelaar 
in Nederwetten op donderdag 28 de-
cember a.s. De zaal is open vanaf 13.30 
uur. Het begint om 14.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur, met een pauze tussen-
door. De toegang is gratis. Wel vragen 
wij u zich aan te melden. Vol is vol. 
Kunnen we ook op u rekenen? Ieder-
een is van harte welkom. Graag tot dan.

Aanmelden bij: Maria Renders 040-
283 6551 e-mail: j.renders@onsnet.nu
Ben Meijers 06-4138 7659 e-mail: b.
meijers@onsnet.nu

Het Nuenens Mannenkoor 
viert Kerst en Nieuwjaar
Het is een mooie al vele jaren bestaande traditie, de gezongen Hoogmis met 
Kerstmis door Het Nuenens Mannenkoor (NMK) in de Nuenense H. 
Clemenskerk. 

luisteren van een mooi muzikaal pro-
gramma elkaar alle goeds voor het ko-
mende jaar 2018 te wensen. Als altijd 
in een feestelijke en sfeervolle ambian-
ce. De mannen van het NMK willen 
graag iedereen die hen een goed hart 
toe draagt daar verwelkomen. 

Vanzelfsprekend zal ook dit jaar deze 
traditie worden voortgezet. Op Eerste 
Kerstdag om 11.30 uur staan de man-
nen paraat. En zij niet alleen. Er wordt 
ook muzikale medewerking verleend 
door een prachtige zangeres, de so-
praan Heidi van den Maagdenberg. Zij 
zal zelf een paar liederen solo zingen 
en daarnaast ook samen met het NMK 
enkele nummers ten gehore brengen. 
Het geheel wordt instrumentaal bege-
leid door Ad Broeksteeg. De algehele 
leiding is in handen van de vaste diri-
gent van het NMK, Paul Hotterbeekx. 
Iedereen die de Kerstdagen op een 
mooie muzikale manier wil beginnen, 
mag deze traditie niet missen. 

Enkele jaren geleden is het NMK ook 
een andere traditie gestart: een vrolijk 
Nieuwjaarsconcert in De Watermolen 
van Opwetten. Dit zal plaats vinden op 
zondag 7 januari om 16.00 uur. Een 
mooie gelegenheid om naast het be-

aan het publiek te laten horen. Onze 
vereniging blijft daarbij bestaan uit een 
brassband en een slagwerkgroep die 
zich los van elkaar maar ook gezamen-
lijk presenteren aan het publiek. Deze 
grote stap in de toekomst van onze 
vereniging vereist ook een andere posi-
tionering. Daarom gaan we voortaan in 
een geheel nieuwe stijl door het leven 
als Brass Band Nuenen.

Passion Nuenen
Een concert dat al lange tijd boven aan 
ons verlanglijstje staat is het organise-
ren van een Passion in Nuenen. Daar-
bij wordt, zoals op televisie, het lij-
densverhaal in een passende mix van 
woord, beeld en muziek weergegeven. 
Ook hier komt de veelzijdigheid van 
een brassband weer naar voren. Een 
betere start van de nieuwe koers kun-
nen wij als vereniging niet wensen. Op 
dit moment zijn we met zijn allen druk 
bezig met de organisatie om dit in 
maart 2018 uit te kunnen voeren. Meer 
informatie over dit optreden en de 
voorbereidingen leest u binnenkort.

Wilt u meer informatie over onze visie, 
onze vereniging en onze optredens? 
Kijk dan op de geheel vernieuwde web-
site: www.brassbandnuenen.nl

Aangepaste 
dienstregeling 
tijdens    
de feestdagen
Tijdens de kerstvakantie van zater-
dag 23 december 2017 tot en met 
zondag 7 januari 2018 rijden de bus-
sen van Hermes volgens de vakan-
tiedienstregeling. Dit betekent dat 
op een aantal buslijnen minder vaak 
wordt gereden. Er zijn ook lijnen die 
geheel of gedeeltelijk vervallen. 

Kerstavond 24 december
De bussen van Hermes in de regio 
Eindhoven rijden volgens de normale 
dienstregeling.

Eerste en tweede kerstdag 25 en 26 
december
Op eerste en tweede kerstdag geldt de 
dienstregeling als op zondag.

Oudejaarsdag 31 december
Op oudjaarsavond vertrekken de laat-
ste bussen vrijwel allemaal tussen ca. 
19.00 en 20.15 uur. Vanaf Eindhoven 
CS vertrekken de laatste ritten tussen 
20.00 en 20.15 uur in aansluiting op de 
binnenkomende treinen.

Nieuwjaarsdag 1 januari 
Op nieuwjaarsdag geldt de dienstrege-
ling als op zondag.

Kijk voor meer informatie: www.hermes.
nl. Hermes wenst iedereen alvast fijne 
feestdagen en een fijne jaarwisseling.
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Cultuur   
Overdag 
Cultuur Overdag sluit het jaar af met 
een intiem optreden van Ernst de Cor-
te. Op donderdag 28 december zingt 
hij liedjes van zijn vader Jules de Corte 
in het Van Goghkerkje, onder piano-
begeleiding van Guus Westdorp. Het is 
een eerbetoon aan een zanger en dich-
ter, wiens werk het verdiend om nog 
steeds gehoord te worden. Er kan ge-
luisterd worden naar prachtige poëti-
sche teksten en tijdloze muziek. De 
voorstelling begint om 14.00 uur. Meer 
informatie over de voorstelling vindt u 
op www.cultuuroverdag.nl
Toegangskaarten zijn te koop via de 
website, tot en met 21 december aan 
de balie van Het Klooster, vanaf 23 de-
cember bij stomerij Clean Factory 
(Parkhof 20) en voorafgaand aan de 
voorstelling bij het Van Goghkerkje. 
De toegangsprijs is € 13,50 (inclusief 
een pauzedrankje). 
Cultuur Overdag wenst iedereen fijne 
feestdagen en een mooi, inspirerend 
en cultureel 2018! 
 

Lets-Nuenen ?........... Nooit van gehoord !

Een sprookje
Er was eens een Apenstaartje (@) dat ontsnapte uit een computer en hij nes-
telde zich in een hoge boom. Na een tijdje ging hij zich vreselijk vervelen en 
vroeg hij zich af wat voor zin zijn bestaan eigenlijk wel had. Hij bedacht dat 
het misschien wel zinvol zou zijn om zich in dienst te stellen van de grote 
mensen.

LEV-o ppascursus voor 
jongeren tot 16 jaar
Meer zelf doen, meer eigen regie, meer gebruik maken van het eigen net-
werk, minder dure hulp, korter, sneller en met eigen kracht …….. Bij LEV-
groep zijn we volop bezig met de ontwikkeling en vernieuwing van onze 
dienstverlening, bijvoorbeeld door een ruim aanbod van trainingen, work-
shops en cursussen. Onder de vlag van Leren met LEV ontwikkelen we meer 
collectief aanbod voor klanten (volwassenen en kinderen), vrijwilligers en 
netwerkpartners. Passend bij de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl brengen 
we individuele hulp en collectieve hulp meer in balans. 

het op die manier gemakkelijker werd 
om iets van anderen te vragen. En 
ja…… het was ook nog gezellig zo sa-
men en er ontstonden zelfs spontane 
vriendschappen!

En de groep van grote mensen groeide 
en leverde zo een bijdrage aan: 

Zorg voor elkaar en vrede op aarde!

Zo ontstond ongeveer 10 jaar geleden 
Lets-Nuenen. Nu een groep van 60 le-
den die onderling diensten ruilen, pro-
ducten aanbieden of spullen van elkaar 
lenen. Het fictieve betaalmiddel heet @. 

Wil je meer weten over Lets-Nue-
nen? Ga dan naar www.letsnuenen.nl 
of bel Daan Verbaan, tel. 06 3400 6156.

de website www.lerenmetlev.nl/zin-
zicht/jongeren Je ontvangt een beves-
tiging voor je deelname. Na afloop van 
de cursus ontvangen de deelnemers 
een ‘diploma’ waarop staat dat ze aan 
deze cursus hebben meegedaan en wat 
ze allemaal geleerd hebt. Handig voor 
als ze een bijbaantje zoeken en ouders 
willen laten zien dat ze aan hen een 
goede oppas hebben. Er zijn geen kos-
ten verbonden aan deze cursus, deel-
name is gratis. Er geldt echter een 
maximum aantal deelnemers dus geef 
je snel op!

LEVgroep is een organisatie voor wel-
zijn en zorg. Wij bieden informatie, ad-
vies, begeleiding en ondersteuning aan 
mensen met vragen op maatschappe-
lijk, psychosociaal en welzijnsgebied. 
We werken in de gemeenten Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, GeldropMier-
lo, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Son 
en Breugel en Someren. www.levgroep.
nl www.facebook.com/LEVgroep Cen-
traal kantoor: Penningstraat 55 Hel-
mond, (0492) - 59 89 89. 
www.levgroep.nl

 
Als ik nou eens tussen die grote men-
sen in zou gaan staan. Als een soort 
onbetaald betaalmiddel voor dingen 
die mensen voor elkaar doen………
als een soort bindmiddel!

Het Apenstaartje ging te rade bij zijn 
vele enen en nullen en kwam tot de 
conclusie dat hij dan veel meer soort-
genoten zou moeten mobiliseren om 
zijn idee te verwezenlijken. En dan niet 
een vast aantal maar vloeibaar. Net zo-
veel als er op enig moment nodig zou-
den zijn. 
En zo vulde zich de boom met allemaal 
Apenstaartjes. Op elk blaadje één. En 
als er weer een blaadje bij groeide, 
steeg ook het aantal Apenstaartjes. 
Het ging allemaal vanzelf.

Maar als er nu eens geen grote mensen 
zouden zijn die ik met elkaar zou kun-
nen verbinden met mijn unieke vorm 
van betaalmiddel……….

Ik ga op zoek, bedacht het Apenstaart-
je, naar een aantal grote mensen die, 
net zoals ik met Apenstaartjes, andere 
grote mensen gaan mobiliseren om 
wat voor elkaar te betekenen met mij 
als bindmiddel.

En zo gebeurde het dat er al gauw an-
dere grote mensen zich aanmeldden 
om dingen voor elkaar te gaan doen en 
daarvoor met Apenstaartjes betaalden 
die ze gratis vanuit de boom gekregen 
hadden.
Het Apenstaartje ontdekte ook dat zijn 
idee niet alleen mensen mobiliseerde 
om dingen voor elkaar te doen maar 
ook dat zij het leuk vonden om iets 
voor anderen te betekenen en ook dat 

Oppascursus 
Oppassen. Veel meisjes en natuurlijk 
ook jongens rollen er eigenlijk vanzelf 
in. Toevallig, omdat ze jongere nichtjes, 
neefjes, buurjongens en -meisjes of an-
dere kinderen kennen. Het is ook een 
leuk bijbaantje, maar het is wel handig 
om ook wat meer te weten. Daarom 
kun je nu in 4 bijeenkomsten een echt 
oppasdiploma halen! De cursus is be-
doeld voor jongeren vanaf de brugklas 
tot 16 jaar uit gemeente Nuenen c.a.. 
Door deel te nemen aan deze cursus 
hebben zij een streepje voor op andere 
jongeren die willen gaan oppassen. 
In vier bijeenkomsten wordt uitleg ge-
geven over verschillende onderwerpen 
zoals kennismaken en positief omgaan 
met kinderen, verwachtingen van ou-
ders, veiligheid, spelen, eten en bedtijd 
en wat te doen als kinderen niet luiste-
ren. Verder worden er veel handige 
tips gegeven. 

De oppascursus wordt verzorgd door 
de GGD, Zorgboog en LEVgroep. De 
cursus begint op 29 januari a.s. Aan-
melden kan door je aan te melden via 

Daan Verbaan, voorzitter Lets Nuenen.

Waar of Nietwaar?
De afgelopen weken gonsde het van de geruchten rondom het ondernemersechtpaar Mi-
chael en Renata van Mourik van Restaurant de Zonnewende. Hij zou ernstig ziek zijn, ze 
zouden gaan scheiden, de Zonnewende zou verkocht zijn. En telkens vertelden ze dat dit 
niet waar was en ook niet waar is!

Tot afgelopen zaterdag, toen mochten ze vol trots vertellen dat hun zaak verkocht is. 16 
1/2 jaar waren ze het vaste gezicht van Restaurant ‘De Zonnewende’ aan het Park. Met 
veel liefde voor hun vak maar ook liefde voor hun gasten, met passie en heel veel uren heb-
ben zij hun gasten in de watten gelegd. Ze kunnen terugkijken op een fantastische tijd 
maar die vele uren vragen soms ook hun tol. Soms keken ze jaloers naar anderen die wel in 
het weekend naar Guus Meewis, de Toppers of vrienden van Amstel live konden.

En nu was het tijd om het roer om te gooien. Meer tijd voor hun zoontje Luca!. Meer tijd 
voor samen!
En wat de toekomst zal brengen? We zullen het zien.
Michael is achter de schermen al druk bezig weer iets anders op te zetten, maar zal ook op 
zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. We gaan beginnen met rust en daarna zien we wel 
weer.

Op zondag 28 januari 2018 zullen zij hun laatste dag in de Zonnewende draaien. De nieu-
we eigenaren zullen vanaf medio maart hun deuren openen, niet onder de naam de Zon-
newende maar met een nieuwe veelbelovende naam. Michael en Renata wensen hun op-
volgers veel succes, maar blijven Nuenen trouw want zij zullen zich in het nieuwe Nuenen 
West huisvesten. Zij willen al hun lieve trouwe, vaste gasten hartelijk danken voor hun be-
zoek en wensen iedereen een geweldig 2018!

Met culinaire groet,

Michael en Renata van Mourik
Restaurant de Zonnewende, Park 63, 5671 GC, Nuenen. 040 - 284 00 60.

De ‘zwarte’ Koning voorop
In de meeste kerstallen, die nu in deze weken 
her en der staan opgesteld, valt het mij vaak 
op dat van oudsher de ‘zwarte’ Koning Cas-
par op de derde plaats staat of in ieder geval 
een beetje achter zijn mede-reisgenoten Ko-
ning Melchior en Koning Balthasar staat. In 
onze kerststal is dat niet het geval en wij ge-
ven hem al jaren een prominente plaats 
vlakbij de kribbe ( zie foto). In deze tijd van 
gelijke rechten en rassen past het immers 
niet om Caspar, volgens de overlevering af-
komstig uit Ethiopë (Afrika), een plaatsje 
achteraf te geven.
Deze drie mythische koningen, drie Wijzen uit het Oosten, geleerden of zelfs tovenaars, die 
het kindeke Jezus in de stal bij Bethlehem bezochten, spelen een belangrijke rol in het 
kerstverhaal. De namen die ze dragen: Melchior ( 60 jr.) afkomstig uit Tarsis (Europa), Balt-
hasar ( 40 jr.) afkomstig uit Saba(Azië) en Caspar (20 jr.) afkomstig uit Ethiopië (Afrika) ver-
zinnebeelden de drie generaties en drie werelddelen Europa, Azië en Afrika.

Rens Kuijten, 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

‘Kerstmis’ 
Het Kerstverhaal, we vertellen het jaar-
lijks opnieuw, het verhaal van de ge-
boorte van het kindje Jezus. Nieuw le-
ven voor Jozef en Maria, Jezus wordt 
geboren.
Ook jij was eens het nieuwste in het le-
ven van je ouders héél bijzonder voor 
je ouders & familie…
Met een klein toneelstukje, duidelijke 
uitleg en leuke liederen maken we een 
mooie start van het kerkelijk jaar waar-
in jij je communie gaat doen.
 
Kom jij naar de gezinsviering op zon-
dag 24 december.
H. Clemenskerk in Nuenen om 17.00 
uur hier zingt het kinderkoor,
St. Clemenskerk in Gerwen om 19.00 
uur dan zingen Christel & Catharien. 

Ad Vermeulen, sociaal-financieel adviseur van KBO Nuenen c.a.

Zilveren speld met goud 
Tijdens een extra algemene leden vergadering van de afdeling KBO Nuenen 
c.a. op donderdag 14 december hebben de verdienstelijke aftredende KBO- 
bestuursleden Ad Vermeulen en Berry Cuppers afscheid genomen. Ad Ver-
meulen, ruim 25 jaar KBO sociaal � nancieel adviseur, ontving de Zilveren 
speld met goud en de daarbij behorende oorkonde van KBO-Brabant, welke 
uitgereikt werd door Mw. Gonnie Lucassen in haar hoedanigheid van voorzit-
ter KBO Nuenen c.a. 

Van 1998 tot 2009 was hij lid van de Be-
zwarencommissie Sociale Zaken bij de 
gemeente Nuenen c.a. en is hij adviseur 
bij de Stichting Leergeld Nuenen c.a.
Ad Vermeulen wordt als sociaal-finan-
cieel adviseur opgevolgd door Ton 
Smeets.

Berry Cuppers:
Hij is vanaf 1995 lid van KBO Nuenen 
en van 2003 tot 2011 vicevoorzitter 
van het dagelijks- en algemeen be-
stuur, waarvoor hij toen de Zilveren 
speld met oorkonde van KBO Brabant 
ontving. 
In zijn hoedanigheid van bestuurslid 
was hij ook bestuurslid van het ONO 
(Overleg Nuenense Ouderen van 
KBO/PVGE/ANBO) en tot heden 
coördinator van de Hulpdienst voor 
Ouderen in Nuenen c.a. (Klussen-
dienst voor een klusje in of rond het 
huis).

Voor beiden was er een KBO-waarde-
ring in de vorm van een cadeaubon en 
een bloemetje voor hun partners.

Ad Vermeulen:
Hij is vanaf 1992 lid van KBO Nuenen 
en ook vanaf die tijd vrijwillig sociaal 
financieel adviseur verbonden aan de 
KBO. In al die jaren was hij het aan-
spreekpunt voor KBO leden en alle 
overige ouderen van Nuenen c.a. waar 
het ging om het adviseren bij belas-
tingzaken, erfenissen, testamenten, fa-
milieomstandigheden, boedelschei-
dingen, pensioenen enz.
Voorts gaf hij, tot 2016, bij KBO Nue-
nen, maar ook bij andere KBO afdelin-
gen, voorlichting met betrekking tot 
het invullen van de jaarlijkse inkom-
stenbelasting. Ook gaf hij voor KBO 
Brabant cursussen aan KBO belasting-
hulpen in opleiding.
In 1999 werd hij door de Unie KBO be-
noemd in de Werkgroep Commentaar 
op de belastingplannen 21e eeuw en 
vandaar ook werkzaam in de Werkgroep 
Administratieve belastingverlichting.

De werkgroep 
Leefbaarheid 
Gerwen wenst u 
� jne feestdagen
De werkgroep Leefbaarheid Gerwen, 
oftewel WLG, verzorgt iedere maan-
dagmiddag voor alle inwoners uit de 
gemeente Nuenen een gezellige in-
loop. Ook organiseren zij regelmatig 
zeer leuke activiteiten of lezingen voor 
jong en ouder.
Aanstaande maandag 25 december en 
1 januari zal er geen inloop zijn. Maar 
bij deze is iedereen uitgenodigd op 8 
januari tussen 13.30 uur en 17.00 uur 
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 
D’n heuvel, Heuvel 11 te Gerwen. We 
willen dan graag samen het nieuwe 
jaar beginnen met een woordje van 
onze voorzitter, Lucas Harms en 
proosten op een goed nieuw jaar. Tij-
dens deze bijeenkomst laten wij u een 
fotopresentatie zien van alle activitei-
ten die plaatsvonden in 2017. En wat 
hebben we met zijn allen veel gedaan 
en veel plezier gehad.
Vanaf deze plek wensen we u allemaal 
hele fijne Kerstdagen en een prachtig 
2018!  Geniet deze dagen en volgend 
jaar zien we u weer graag bij de WLG.

Mailadres: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com. Telefoon: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Zanggroep Dirk zoekt toetsenist
Zanggroep Dirk is een zanggroep uit Eindhoven. Samen met de band zetten 
zij spetterende optredens neer. Het repertoire wordt continu vernieuwd en 
bevat nummers van BlØf, Ed Sheeran, Madonna, Dotan, Avicii, Adele, Bruno 
Mars en vele anderen.

Ken of ben jij iemand die piano of key-
board speelt? Wij zoeken een toetsenist 
die het leuk vindt om samen met de rest 
van onze band en Zanggroep Dirk pop-
muziek te maken tijdens de repetities 
en optredens.  Zanggroep Dirk bestaat 
uit 35 tot 40 leden in de leeftijd van 18 
tot 50 jaar. Zij zingen vijfstemmig en 
worden begeleid door de band. De band 
speelt piano, drums, gitaar, basgitaar en 

dwarsfluit. Bij repetities spelen zij altijd 
mee. Zangroep Dirk repeteert iedere 
donderdag van 20.00 uur tot 22.15 uur 
in Wijkgebouw ’t Slot aan het Kastelen-
plein in Eindhoven.

Meer weten? Stuur ons een e-mail (info@
zanggroepdirk.nl) of kom vrijblijvend 
een keertje langs op donderdagavond 
tijdens een repetitie.
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Nuenense gasten genieten 
tijdens jaarlijks kerstdiner
Bijna honderd gasten genoten dinsdagavond 12 december van een sfeervol 
kerstdiner. Dit kerstdiner wordt jaarlijks georganiseerd door het Nationaal 
Ouderenfonds en restaurant vd. Valk. Gasten uit Nuenen c. a., Aarle Rixtel, 
Lieshout, Heeze Leende Sterksel, Maarheeze en Veldhoven verzamelden 
zich rond half zeven in restaurant v.d Valk in Eindhoven. Gebracht door een 
groot aantal vrijwillige chau� eurs. 

Nuenenaren goedgeefs

Nuenenaren voor Nuenenaren: 
‘zorg voor elkaar’
Onder dit motto vond ook dit jaar weer de jaarlijkse Kerstpakkettenactie 
plaats. De actie wordt ieder jaar georganiseerd door de Gezamenlijke Nuenen-
se Kerken.

Dank aan allen, die hier een bijdrage aan 
hebben geleverd. Dit kerstdiner wordt 
al veel jaren op deze manier een speciaal 
moment voor velen. Een prachtige tra-
ditie is het inmiddels geworden met tel-
kens weer andere gasten.

ingepakt. Bij alle 362 adressen zijn in 
de week van 12 t/m 17 december jl. de 
pakketten en de ‘lichtpuntjes’ in de 
drie kerkdorpen bezorgd.

Succes dank zij de inzet van velen
Via deze publicatie willen wij heel 
graag een aantal mensen bedanken. 
Allereerst de filiaalhouders van vijf 
Nuenense supermarkten die hun 
spontane medewerking en de nodige 
faciliteiten aan deze actie hebben ver-
leend. Dank ook aan bakkerij de Vocht 
die tegen een mooi gereduceerde prijs 
213 broodbonnen aanbood. Een bij-
zondere melding in dit verband ver-
dient ook de zaak ‘bij Paris’‘ die voor de 
pakketten een mooi verpakte attentie 
doneerde. Dank ook aan al die vrijwil-
ligers die hun steentje hebben bijge-
dragen en tijd hebben vrij gemaakt om 
de kerstactie succesvol te doen zijn. 
Heel hartelijk dank daarvoor.

Maar de grootste dank gaat uit naar : 
het winkelend publiek. Dankzij uw 
gulle gaven hebben wij de pakketten 
goed kunnen vullen. De kerstpakket-
tenactie is feitelijk in het Nuenense 
niet meer weg te denken en wordt dan 
ook door de Nuenense bevolking als 
een ‘sympathiek en erg goed doel ge-
kenmerkt. Voor alle duidelijkheid: 
godsdienstige achtergrond speelt bij 
deze actie, bij het verkrijgen van de 
adressen voor een kerstpakket, geen 
enkele rol.

Namens de Gezamenlijke Nuenense 
Kerken: nogmaals onze hartelijke dank. 
Ten slotte wensen wij u een gelukkig, 
voorspoedig en gezond 2018 toe !

Vol verwachting betraden ze de sfeervol 
ingerichte ruimte en zochten een plaats 
aan de mooi gedekte tafels. Kerstgezang 
door Christel en Catharien klonk op de 
achtergrond. Al snel kwamen de eerste 
gesprekken op gang en het gezellig ge-
praat zou de hele avond voortduren. De 
gasten genoten van het samenzijn, van 
de muziek, van het heerlijk samen eten, 
van de omgeving. Een bijzondere erva-
ring voor hen, die niet met regelmaat in 
grote gezelschappen verkeren en meest-
al alleen aan tafel zitten. Rond negen 
uur stonden de chauffeurs weer klaar 
om hun gasten op te halen en thuis te 
brengen. In de auto zal zeker veel ver-
teld zijn over alle ervaringen.
Dankzij de hulp van velen, het perso-
neel van het restaurant vd. Valk, van 
organisatoren en chauffeurs is het ook 
dit jaar voor ieder weer een bijzondere 
avond geworden.

Met deze actie worden een aantal Nue-
nense gezinnen verrast met een goed 
gevuld kerstpakket. Het zijn gezinnen 
bij wie vanwege de financiële situatie 
een dergelijk pakket in deze dure da-
gen zeer welkom is. Dit jaar waren dat 
213 gezinnen. Daarnaast hebben we 
ook aan 149 gezinnen en/of alleen-
staanden, die in het voorbije jaar een 
dierbare verloren hebben of anders-
zins een moeilijk jaar achter de rug 
hebben, een extra ‘kerstlichtpuntje’ 
aan geboden. Het was ook dit jaar weer 
een zeer geslaagde activiteit.

Op zaterdag 9 december jl. werd bij de 
ingang van de vijf supermarkten in 
Nuenen aan het winkelend publiek een 
‘boodschappenlijstje ‘ aangereikt. Op 
dit lijstje stonden een aantal artikelen 
vermeld, die uitstekend passen in een 
kerstpakket. Van dit lijstje kon dan 
door de winkelende klant een (of een 
paar) artikel(en) gekozen worden ten 
behoeve van de kerstactie. De meeste 
mensen kenden de actie al van voor-
gaande jaren en behoefden verder 
geen uitleg. Kortom: de Nuenense be-
volking omarmt van harte deze actie.
Op maandag 11 december jl. werden 
in het voorportaal van de Regenboog-
kerk alle pakketten samengesteld en 

Het jaarlijks kerstdiner is voor veel gasten 
een feest

 Kerstkienavond Lieshout
Vrijdag 22 december organiseert de Seniorenvereniging/KBO Lieshout een kerst-
kienavond in het Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout. 24 rondes met zeer rijkelijk ge-
vulde Kerstpakketten zijn er te winnen. Naast het kienen houden wij ook een 
mooie loterij met vele mooie prijzen. Voor iedere deelnemer is er een aardige 
kerstattentie. Op deze bijzondere kienavond is iedereen van harte welkom. De zaal 
in het Dorpshuis is open om 19.00 uur en aanvang kienen is om 20.00 uur.
Kom kienen en win een van die prachtige prijzen!

‘Iedereen kon daar altijd terecht’
Nog altijd heeft hij het over ‘ons pap’ en 
‘ons mam’ als hij over zijn pleegouders 
praat. Twee jaar oud was Martien in 
1963 toen hij, als eerste pleegkind, 
werd opgevangen door Louis en Cato 
de Brouwer-Bartels op de Boordseweg 
95, later Boord 70. Zelf waren ze kin-
derloos maar 21 kinderen vonden voor 
er langere of kortere tijd een thuis.
 Martien komt oorspronkelijk 
van Stratum, Eindhoven. ‘Mijn biologi-
sche vader en moeder waren geschei-
den. Vader was eerste voogd maar kon 
vanwege zijn werk niet voor mij zor-
gen. Moeder was tweede voogd maar 
moest niks van mij hebben omdat ik 
teveel op mijn vader leek. Ze verwaar-
loosde mij. Mijn zusje Nellie nam ze 
mee op pad als ze ging ‘hoeren’. Onze 
grootouders van moeders kant heb-
ben ons daarom uit die situatie wegge-
haald. Vanuit een nonnenklooster 
heeft de kinderbescherming mij toen 
eerst in Son geplaatst en van daaruit 
ben ik in Nuenen terecht gekomen.’
 ‘Alles bij elkaar heb ik tiental-
len jaren bij Lowie en To gewoond. Dan 
komt er een moment dat je op zoek 
gaat naar je eigen verleden. Dat kwam 
er ook voor mij. Maar dat liep uit op 
een flop. Ook al ging ik wel eens het 
huis uit, ik was altijd weer welkom. De 
deur op de Boordseweg stond altijd 
open’, aldus Martien.
Inmiddels woont Martien Bendelow al-
weer enige jaren met zijn partner in 
Molenhoek. Het nieuws uit Nuenen 
volgt hij via www. ronddelinde.nl

Louis en Cato de Brouwer-Bartels 

en hun huisje. Kleurenfoto’s uit 

het boek ‘Nuenen op het randje’

Foto's uit de oude doos
Naar aanleiding van de oproep 
ontving Rond de Linde weer een 
aantal bijzondere, oude familiefo-
to’s van Kerstmis. A chter de foto 
van Martien Bendelow ging een 
bijzonder verhaal schuil.

‘Iedereen kon daar altijd terecht’‘Iedereen kon daar altijd terecht’‘Iedereen kon daar altijd terecht’

Martien knielt voor de door

 Louis zelf gebouwde kerststal

Familie Keunen, 
Helvoirt 1985

Familie Keunen, 
Helvoirt 1982

 Actiedag voor 300 leerlingen van Strabrecht College voor het KWF: 

Opgeven is geen optie
De actiedag van havo-4 en havo-5 op vrijdag 22 december, zal dit jaar de 
laatste dag voor de kerstvakantie zijn. Op die dag vervallen de lessen. Het 
Strabrecht College Geldrop heeft een lange traditie van actiedagen voor 
goede doelen.

Terugkomst op school waarbij we zor-
gen voor soep en een broodje. 
Vóór 22 december proberen de leerlin-
gen zoveel mogelijk sponsors te win-
nen. Zij halen geen contact geld op, 
maar laten hun sponsoren een machti-
ging ondertekenen waarmee na de 
sponsorfietstocht geld geïnd kan wor-
den voor Alpe d’HuZes. De machti-
gingskaarten kunnen worden ingele-
verd bij de receptie van de school. In 
de week van 11 december bezoeken 
Jan Ploegmakers en Hans van Es alle 
klassen om het doel van onze actie te 
bespreken. 
Wij hopen vooral op een sfeer waarin 
wij als school laten zien dat wij iets wil-
len doen voor mensen die heel hard 
moeten vechten voor hun gezondheid 
of zelfs hun leven. Het motto van Alpe 
d’HuZes is: Opgeven is geen optie! 

In het schooljaar 2017 - 2018 staat 
Alpe d’HuZes centraal
Twee net gepensioneerde docenten, Jan 
Ploegmakers en Hans van Es allebei 66 
jaar, gaan op 7-6-2018 ieder drie keer 
de Alpe D’Huez op. Dat is samen zes. U 
kunt meer informatie vinden op www.
opgevenisgeenoptie.nl (team Stra-
brecht College Geldrop). De 300 leer-
lingen gaan op meerdere actiedagen 
fietsen met als doel zoveel mogelijk 
sponsorgeld te verdienen. Voor de havo 
bovenbouw is dat op 22 december, voor 
de andere jaargroepen is dat in maart. 

Programma 22 december: 
9.00 uur presentatie in de aula. Vanaf 
9.30 uur Vertrek in groepen voor een 
fietstocht. Deze tocht is ongeveer 30 
km lang en gaat grotendeels over auto-
vrije wegen en fietspaden. Vanaf 11.30 

EEN ZALIG KERSTMIS...
Een zalig Kerstmis

De winter is weer aangekomen,
de witte rijp licht op struiken en bomen.
De kersttijd is weer in het land,
met versierde winkels aan de kant,

De kerstboom word in menig huis 
gezet.
En soms een stalletje heel net.
De boom versierd met veel ballen,
zo dat het een ieder zal bevallen.

Dat brengt mij terug naar mijn vroe-
gere jeugd,
toen was er alleen maar een stalletje 
dat gaf ons veel vreugd,
met echte kaarsjes op een houder gezet 
met zijn allen voor het stalletje met veel 
pret.

We hoorde als kind ook op school over 
die stal.
Van het kindje dat geboren was voor 
ons al.
Voor Maria en Jozef was geen plaats in 
de herberg,
wel een stal met een kribbe dat vond 
Maria heel erg,

Ze zochten wat bescherming tegen de 
kou
en een kribbe waar ze hem leggen zou,
Maria keek op het kindje neer.
Ze had alleen maar wat doeken en dat 
deed haar zeer.

De os en de ezel bliezen hun adem over 
het kindje heen,
zo stonden Maria en Jozef niet alleen.
De engelen zongen in koren.
Aan een ieder die het wilden horen.

Dat de verlosser geboren was in een 
stal.
De herders kwamen met hun kudde 
van overal.
Zij brachten het kindje een bezoek.
En stonden in iedere hoek.

Laten we aan het kerstkind vragen.
Om vrede en rust in deze dagen.
We zitten in een wereld met veel 
geweld.
Waar soms een mensenleven niet wordt 
geteld.

En wat denkt u van onze zieken en oude 
van dagen,
en onze kinderen die ook onze hulp 
vragen.
Daarom steken we hen een helpende 
hand toe.
Daarvan worden wij niet moe.

Ik wens iedereen een zalig kerstmis en 
een gelukkig Nieuwjaar toe.

Mevr. Saris Gevers

Familie Keunen, 

Erwin Boot met zijn vader, 
Waalwijk 1962

en hun huisje. Kleurenfoto’s uit 

het boek ‘Nuenen op het randje’

Familie Keunen, 
Helvoirt 1985
Familie Keunen, 



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

PUZZELHOEKWeek 51

Kruiswoord

Horizontaal: 1 imitatie 6 uiting van verkoudheid 11 Evangelische Omroep 
12 weerklank 13 in het jaar 14 bezittelijk vnw. 16 deurraampje 18 pl. in België 
20 soort 22 zoutachtig 23 muzieksoort 25 broedplaats 26 Griekse ongeluksgodin 
27 Bulgaarse munteenheid 28 seconde 30 soort hert 31 klavier 
33 muze v.h. minnedicht 35 en volgende 36 Romanum Imperium 
38 dicht bij elkaar 41 cirkel 45 eetgerei 47 boomloze zone 48 gard 
49 elektrisch geladen deeltje 51 niets uitgezonderd 53 beleefdheidsuiting 
55 kokend 56 zaadje 58 Oosterse braadpan 59 onontwikkeld insect 
60 uitroep van verbazing 61 deel v.e. open haard 63 tafelgast 65 plus 
66 sportploeg 67 vogel.

Verticaal: 1 in geen geval 2 finish 3 komisch nummer 4 uitroep van verbazing 
5 deel v.d. Balkan 6 medemens 7 modern 8 griezelig 9 blijk van liefde 
10 kinderjuffrouw 11 deel v. Frankrijk 15 beseffen 17 deel v.e. pet 19 per uur 
21 Romeinse keizer 23 vrouwelijke kip 24 voordat 27 zitbad 29 onzin 32 olm 
34 blauwwit metaal 37 volleybalterm 38 hoofdstad van Noorwegen 
39 in hoge mate 40 tandwalvis 41 insect 42 heel naar 43 drek 44 stekken 
46 grammofoonplaat 50 wal 52 in mindering gebracht 54 onderofficier 
55 centrum 57 Europeaan 59 onderricht 62 schuif 64 eb en vloed.

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

66 67

K N O K K E M O S K O U

L O G E O G R A F I E R R

O M W E G Y E N M E D I A

O M A N A P P E L P E N S

D A N H U T G A L Z E T

S G L O B E E T A G E A

A Z N A

B S N E R T O O G S T S

A C T N O R P O S W O L

D R I E B E Z I G B IJ N A

G E L I D D O N D E G E N

E M R E P E T I T I E E G

E Z E L I N E K S T E R

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

Oplossingen wk 50
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

W E R E L D F A A 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.

ABCES
ANGST
BENUL
BRUID
CRAWL
CREPEZOLEN
EITJE
ELLIPS
FIESTA
GELEI
HOZEN
KORENBLAUW
KWANTITEIT
LEKKEN
LOFTROMPET
PENNY
PILLEN
RECETTE
STRAFWORP
TARIEFLOON
TRAPGAT
ULAAN
VERSTAND
VOCAAL
WAARDEER
ZEGGEN
ZUSTER

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

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

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

Sudoku 8
5 6 7

4 1 2
2 9

3 5 4
8 9 5

3 4 7
9 2 4

6 7 1 8

week 49, Dhr. / Mw. Rooijakkers, 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.

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

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.

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

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

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.

De laatste omslagkalen-
ders GRATIS af te halen 
bij Stijn’s Slaapstudio, 
Opwettenseweg 81 Nuenen.

TE HUUR: ± 600 m2 
AFGESLOTEN BUITENTERREIN
Gelegen aan de Boordseweg 53a te Nuenen.
Huurprijs € 500,- p.m (niet geschikt voor autohandel)

Info: 06-12386764

Foto’s: Peter Coppens
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Inwoners Nuenen winnen 200.000 euro bij Postcode Loterij

Nuenen valt opnieuw in de prijzen
Vier bewoners van de Helsestraat in Nuenen zijn vorige week door Postcode 
Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld verrast. Op hun postcode 5674 BA is 
in de novembertrekking de PostcodeStraatprijs gevallen. Nuenen viel eer-
der ook al in de prijzen. In oktober 2016 viel de Buurt-Ton van 100.000 euro 
op postcode 5672 BL (Sleedoornlaan).
 

Clubs uit Nuenen halen € 6.785,- 
op met Grote Clubactie
 
Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit jaar weer fanatiek aan de 
slag gegaan voor hun sport-, cultuur- of hobbyvereniging. De opbrengst in 
Nuenen is in totaal € 6.785,-. Gezamenlijk is er 8,9 miljoen euro opgehaald 
met 5.500 deelnemende verenigingen. Zo’n 225.000 leden gingen de straat 
op om loten te verkopen voor hun club. Gezamenlijk verkochten zij bijna 3 
miljoen loten. In de afgelopen drie jaar is de opbrengst uit de Grote Clubac-
tie per club gestegen met gemiddeld 22%. Hieruit blijkt dat de Grote Club-
actie voor verenigingen relevanter is dan ooit. 

verenigingen een onmisbare bron van 
inkomsten. Clubs kunnen met de op-
brengst bijvoorbeeld materialen ver-
vangen, het clubhuis onderhouden en 
activiteiten organiseren. Veel vereni-
gingen in Nederland zijn afhankelijk 
van sponsoring en andere initiatieven 
voor extra financiële middelen. Er is 
geld nodig om te kunnen groeien en 
goede faciliteiten aan leden te kunnen 
bieden. De Grote Clubactie speelt 
hierin een grote rol. Maar liefst 80% 
van de opbrengst van de loten gaat di-
rect naar de verenigingen.

Mensen die dit jaar een lot hebben ge-
kocht, kunnen hun lot checken via: 
 www.lotchecker.clubactie.nl

 
Dit jaar deden in Nuenen de volgende 
verenigingen mee:
• Zwem- en Polovereniging Aegir 

met een opbrengst van € 1.240,80
• Zwemver. De Watervrienden met 

een opbrengst van € 1.284,00
• JUVENTUD met een opbrengst 

van € 758,40
• Volleybalvereniging Nuvo 68 met 

een opbrengst van € 698,40
• Voetbalvereniging E.M.K. met een 

opbrengst van € 1.800,00
• Zwem- en Polovereniging Nuenen 

met een opbrengst van € 1.003,20
 
Al 45 jaar draagt de Grote Clubactie bij 
aan de financiële gezondheid van dui-
zenden clubs in Nederland. Voor veel 

Bekendmaking landelijke opbrengst tijdens trekking Grote Clubactie 2017 te Tilburg

De volgende bedragen zijn gewonnen:
€ 100.000 (1 winnaar), € 50.000 (1 win-
naar) en € 25.000 (2 winnaars). Onder 
de winnaars is tevens een auto verloot.
 
Erik en Ellen winnen maar liefst 
€ 100.000: "Wat een fantastisch be-
drag! We hebben de wens om de keu-
ken te verplaatsen naar de andere kant 
van het huis. Dat gaat nu lukken, ge-
weldig! Ook is december altijd een du-
re maand. De prijs komt op een goed 
moment!"
 

Gonja en Hans worden verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld met 
de PostcodeStraatprijs-cheque en de BMW. Foto’s: Roy Beusker Fotografie.

Erik en Ellen worden verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld met de 
PostcodeStraatprijs-cheque.

Naar de top! 
Er zijn jaren geweest dat woningmarktwatchers – waartoe ik mezelf ook reken – 
aan het eind van het jaar mistroostig in hun glazen bol zaten te turen. De bol 
toonde dan louter mist of donkere, weinig verwachtingsvolle tinten. Hoe anders 
is dat nu. De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de economische groei 
over 2017 uitkomt op 3,3 procent en dat is het hoogste niveau in de laatste tien 
jaar. Voor 2018 en 2019 verwachten de deskundigen een economische groei van 
respectievelijk 3,1 en 2,2 procent. DNB zegt dat de economische opleving ‘zeer 
krachtig’ blijft, ook dankzij een verwachte toename van de binnenlandse beste-
dingen. Er zijn immers meer mensen met een baan, de lonen stijgen en met be-
lastingmaatregelen jaagt het kabinet de consumptie nog verder aan. 

DNB meldt verder dat de woningmarkt verantwoordelijk is voor een kwart van 
de economische groei en voor 60 procent van de consumptiegroei. Kortom, de 
economie blijft ‘knallen’, ook en zelfs juist dankzij de voorspoedige ontwikkeling 
van de woningmarkt. Tegelijkertijd verwacht DNB dat de stijging van de huizen-
prijzen iets zal afnemen en dat de investeringen in woningbouw minder hard 
zullen groeien. Wie zijn ogen niet in de zak heeft, ziet dat de handel in steden als 
Amsterdam en Utrecht al terugloopt, simpelweg omdat het aanbod ontbreekt. 
De prijzen stijgen dan wel – vooral door de schaarste – maar dat is eigenlijk een 
ongewenste ontwikkeling. 

Mijn idee zou daarom zijn de investeringen in woningbouw wel te laten stijgen 
en de nieuwbouwprogramma’s op te voeren. Dat hoeft geen grootschalige een-
heidsworst te zijn, maar intensiveer de bouwinspanningen, met veel oog voor 

de verschillende doelgroepen en differentiatie in aanbod. 
Nu dreigt de winkel – zeker in de populaire grote steden 

– leeg te raken en die ontwikkeling is in Eindhoven ook 
al gaande. Dus gericht gas geven in bouwprogram-
ma’s blijft belangrijk, zeker nu de economie op volle 
toeren draait. Oud-directeur Noud Wellink van die-
zelfde Nederlandsche Bank heeft al gewaarschuwd 
dat een opgaande woningmarkt de economie positief 
kan beïnvloeden, maar dat bij een neergaande woning-

markt de negatieve invloed verhoudingsgewijs groter is 
op de economie. 

Later we dus de economische voorspoed van dit 
moment en de komende twee jaar zo goed moge-
lijk benutten. 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Nieuwe inwoner  
in onze gemeente...
Onze fotograaf zag weer een opval-
lend geboortekaartje in onze ge-
meente. Nijntje vertelt dat Niels is 
geboren  en nu in de Refelingse Er-
ven woont. 
Niels: welkom in onze gemeente.

Oproep
Stuur een foto met toelichting van een 
opvallende (geboorte)aankondiging in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten of Een-
eind naar redactie@ronddelinde.nl.

Prettige Kerstdagen en     
een  uitdagende start van 2018    
namens Scouting Lieshout - Mariahout
Zaterdag 16 december organiseerde de leiding van Scouting Lieshout - Ma-
riahout de traditionele Kerstopkomst voor alle speltakken. Het is inmiddels 
ook een traditie dat deze opkomst met een gezamenlijke kerstlunch afge-
sloten wordt.

Na afloop van de lunch werden de keu-
ken en overige ruimtes gezamenlijk 
opgeruimd en had het bestuur van 
Scouting Lieshout - Mariahout een at-
tentie voor alle vrijwilligers als dank 
voor hun inzet in 2017.

Leiding en bestuur van Scouting Lies-
hout - Mariahout kijken terug op een 
succesvolle en gezellige kerstopkomst 
en een geslaagd 2017. Tevens wensen 
zij u Prettige Kerstdagen en een Uitda-
gend 2018 toe!

De organisatie had het idee opgepakt 
om de verschillende speltakken elk een 
onderdeel van de lunch te laten voorbe-
reiden. Ondertussen kon daarnaast de 
eetlust opgewekt worden door het spe-
len van een ‘pakjesrace’. Tijdens deze 
pakjesrace moest met een slee, gevuld 
met cadeautjes, een parcours afgelegd 
worden. Uiteraard zonder dat de ca-
deautjes van de slee vielen. Helaas was 
de sneeuw van een week eerder alweer 
als sneeuw voor de zon verdwenen en 
moest de slee over het groene gras ge-
trokken worden. Dit was uiteraard 
zwaarder dan door sneeuw, maar voor 
de meeste leden van Scouting Lieshout 
- Mariahout géén probleem. 
Ondertussen werd door de jeugd ook 
nog geknutseld om een prachtige hou-
ten kerstboom te versieren in kerst-
sfeer. Zoals gebruikelijk was de jeugd 
ook buiten te vinden om hutten te 
bouwen van pallets of zich  te warmen 
bij het kampvuur. 

Gelijktijdig werd hard gewerkt om een 
heerlijke lunch voor te bereiden. De 
scouts hadden de taak om het voorge-
recht te bereiden. Zij kozen voor een 
stokbroodje met kruidenboter en een 
zelfgemaakte tomatensoep van op het 
vuur geroosterde tomaten. Als extra 
uitdaging werd de soep niet op het for-
nuis bereid, maar op het open vuur 
met de Dutch-oven.

Voor het hoofdgerecht hadden de wel-
pen hun keuze laten vallen op een gevuld 
plat broodje met een zachte korst. Deze 
broodjes worden ook wel ‘pita broodjes’ 
genoemd en werden gevuld met allerlei 
combinaties van ham, kaas en ananas en 
daarna verwarmd in de oven.
De bevers kregen de taak om het toetje 
te bereiden. Op een veilige en gecon-
troleerde wijze werd een hele voorraad 
aan appels geschild, het klokhuis ver-
wijderd en in stukjes gesneden om 
hiervan een smakelijke pan appelmoes 
te bereiden.

Bevers schillen en snijden appels voor het 
nagerecht.

Gold Rush   
bij Holland Casino 
groot succes
De landelijke actie ‘Gold Rush’ van Hol-
land Casino, waarbij gasten in totaal ve-
le kilo’s goud kunnen winnen, is in de 
vestiging Eindhoven een groot succes. 
Afgelopen week won de eerste gast al 
€ 7.500 in de Gold Rush. “Het goudzoe-
ken duurt nog de hele maand decem-
ber,” bevestigt Eric Zwemmer, casino-
manager van Holland Casino Eindho-
ven. “Ik weet zeker dat er nog meer 
goud verstopt zit en dat gaat er allemaal 
nog voor het einde van het jaar uit.”
Gasten, die in de maand december een 
vestiging van Holland Casino bezoe-
ken, waar ook in Nederland, kunnen 
aan de speelautomaten goudprijzen 
winnen, met zogenaamde Mystery 
prijzen en verlotingen in een tombola. 
Met speciale actiefiches kunnen gas-
ten aan de roulettetafels goud winnen. 
Aan de Black Jack tafel levert de Black-
jack met schoppen Aas- Boer of klave-
ren Aas-Boer een tombolalot op. Zo 
wordt een bezoek aan Holland Casino 
deze maand extra aantrekkelijk.
www.hollandcasino.nl 

Herenteam BCL 
blijft winnen
Dankzij twee nieuwe, goede en duide-
lijke uit-overwinningen is het vaandel-
team van Badminton Club Lieshout er 
in geslaagd de koppositie te behouden. 
Met nog vier wedstrijden te gaan staat 
het team twee puntjes voor op naaste 
belager BC Scarabee-H2. Het Sonse 
team is nog de enige belager van BCL-
H1/BouwCenter Swinkels.
De uitwedstrijd tegen het Waalwijkse 
BC High Speed (1-7) was achteraf ge-
zien tóch niet zo zwaar als vooraf inge-
schat. De Waalwijkers, die tweede 
stonden in de eerste afdeling van de 
mannen, tweede klasse, waren uitein-
delijk niet écht opgewassen tegen het 
sterke Lieshoutse team. 
Ook de uitwedstrijd tegen de heren van 
Blauw Wit werd door het Lieshoutse 
herenteam met 1-7 gewonnen. On-
danks het vroege tijdstip (09.30 uur) en 
de verre afstand (BV Blauw Wit speelt 
in Roosendaal) lieten de Lieshoutse he-
ren er geen gras over groeien.  
De wedstrijd tegen het Sonse BC Sca-
rabee, die gepland is op zondag 21 ja-
nuari 2018, lijkt de beslissende wed-
strijd te worden in deze spannende 
competitie.

Gonja en Hans, eigenaren van een 
boerderij, winnen € 25.000 én de 
BMW: "Om dit te vieren gaan we een 
mooi feestje geven! Ook willen we 
graag de paardenstallen opknappen. 
Fijn dat dat nu kan."
  
Uitreiking te zien op tv
De uitzending van de uitreiking in de 
Helsestraat in Nuenen is op woensdag 27 
december te zien bij ‘Koffietijd' op RTL 
4. Het programma start om 10.00 uur.
www.postcodeloterij.nl
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand 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

 t/m januari 2018 
Expositie van werken van Willem Schrofer en 

Hannie Bal
 Heemhuis van heemkundekring De Drijehor-

nick, Papenvoort 15A

Donderdag 21 december
9.30 uur Computercafé: Handige Android 

apps. Bibliotheek Dommeldal Nuenen.
Vanaf 18.00 uur Herdertjestocht. 

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 RKVV Nederwetten 

in het Piet Renders paviljoen

Zaterdag 23 december 
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
21.00 uur Sunny Blues presenteert

Thomas Toussaint Band. Café Schafrath

Zondag 24 december
11.00-15.00 uur Kerstlunch

Jo van Dijkhof
20.00 uur X-Mas Sing-a-long

Café Ons Dorp

Maandag 25 december 
11.30 uur Hoogmis met Het Nuenens 
Mannenkoor. H. Clemenskerk Nuenen

20.00 uur Gezellig Kerstborrelen
Café Ons Dorp

Dinsdag 26 december 
17.00 uur 2e kerstdag: Kerstdiner

Jo van Dijkhof
20.00 uur All you can dance

Café Ons Dorp

Donderdag 28 december 
14.00 uur Cultuur Overdag- Ernst de Corte 

zingt ‘Liedjes van mijn vader’
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Donderdag 28 december
14.00 uur Muzikale middag met 

Martijn van den Akker en Lenny Kuhr
Dorpshuis De Koppelaar in Nederwetten

Vrijdag 29 december
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 
Nuenen. Clublokaal Oude Landen van de 
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 30 december 
13.30-16.30 uur

Elk half uur rondleiding in Salon Nune Ville
Berg 24 Nuenen

www.salonnuneville.nl

31 december/ 1 januari
00.30 uur Sylvester Party

Café Ons Dorp

Maandag 1 januari
12.00 uur Nieuwjaarsparty John de Bever

Hotel restaurant De Collse Hoeve
Collse Hoefdijk 24 Nuenen

Maandag 1 januari
15.00 uur Nieuwjaarsborrel

Café Ons Dorp

Woensdag 3 januari 
10.00-15.00 uur Open Dag SeniorWeb Nue-

nen. Bibliotheek Dommeldal
Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Vrijdag 5 januari
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 
Nuenen. Clublokaal Oude Landen van de 
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 6 januari 
17.00 uur Nieuwjaarsreceptie van RKGSV

Kantine RKGSV

Zondag 7 januari
14.30-16.30 uur Optreden 
‘George Miller Combinatie’

Jo van Dijkhof

Zondag 7 januari
16.00 uur Nieuwjaarsconcert 

Het Nuenens Mannenkoor
De Watermolen van Opwetten

Zondag 7 januari
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Maandag 8 januari 
13.30-17.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst 

voor alle Gerwenaren 
D’n Heuvel Gerwen

Maandag 8 januari 
14.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst Onderne-

mers Contact 
 Hotel restaurant De Collse Hoeve

 Collse Hoefdijk 24 Nuenen

Donderdag 11 januari
10.30 uur Cultuur Overdag- fi lm ‘The Light 

Between Oceans’. Het Klooster
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van dijkhof

Que será, será,
whatever will be, will be.
The future’s not ours to see,
Que será, será,
what will be, will be.

In alle rust is ma op 90-jarige leeftijd ingeslapen.
Ze was klaar met het leven en wij hebben er vrede mee.

Hetty Rensen-Krul
Henriette Francina

weduwe van

Bob Rensen

’s-Gravenhage, 24 mei 1927                    Nuenen, 16 december 2017

Wij zijn verdrietig omdat wij ma, oma Nuenen moeten missen.

 Zeewolde Ron en Lidy
  Florentine en Wietse
  Robert-Jan

 Rosmalen Hans en Marijke
  Bob
  Lize en Maarten
  Dirk

 Haarlem Luuk en Marianne
  Damian

Correspondentieadres:
Dickmansstraat 70
2015 JD Haarlem

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
op donderdag 21 december om 14.00 uur in de aula van 
het crematorium te Heeze, Somerenseweg 120. 

Op verzoek van Hetty fleurige kleding en in plaats van bloemstukken
een enkele onverpakte witte of roze roos.

  

Wij willen u van harte bedanken voor uw belangstelling en medeleven 
na het overlijden van 

Gerry Siebers-Passier.
Het heeft ons erg goed gedaan. 

Nuenen, december 2017.  Sabine en Mary

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Za. 23 dec. 18.30 uur: viering, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers.
Zo. 24 dec. Kerstavond 17.00 uur: Ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters. 19.00 uur: viering, Senio-
renkoor, voorganger pastor S. Kuij-
pers. 21.30 uur: viering, parochiekoor, 
voorgangers pastor S. Kuijpers en pas-
toraal werker M. Feuth. 23.30 uur: vie-
ring, Jongerenkoor Jocanto, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker M. Feuth.
Ma. 25 dec. Eerste kerstdag 9.30 uur: 
viering, Gregoriaans koor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en de heer P. 
de Witte. 11.30 uur: viering, Nuenens 
mannenkoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en de heer P. de Witte.
Di. 26 dec. Tweede kerstdag 10.00 
uur: viering, Brassband, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Misintenties
Za. 23 dec. 18.30 uur: geen intenties.
Zondag 24 december 17.00 uur: Pas-
tor Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; 
Pastor Jan van Oosterhout; Henk Daa-
men; Marijn Zandboer. 19.00 uur: Pas-
tor Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; 
Pastor Jan van Oosterhout; René Elst; 
Albert Gruijters; Willy Schepers - 
Houwen; Jac van den Bosch. 21.30 uur: 
Pastor Henk Gerrits; Pastor Freek 
Groot; Pastor Jan van Oosterhout; 
Kees van Ginneken; overleden ouders 
Ria en Wout Bindels - Oostelbos; over-
leden ouders Jet en Ad Rijken - Pijnen-
burg; Jan van Gerwen; Gerard San-
 ders; Lajos van der Bij; Harrie en Tiny 
van der Horst; Jo en Toon Hurkmans; 
Huub Knegtel. 23.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits; Pastor Freek Groot; Pastor Jan 
van Oosterhout; Harrie en Tiny van 
der Horst; Jo en Toon Hurkmans.
Ma. 25 december 9.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits; Pastor Freek Groot; Pastor Jan 
van Oosterhout; Zus Bemelmans - Kes-
sels; Cor Vermeulen; Riek Sanders en 
Miet Sanders; overleden ouders Sanders 
- de Greef; Harrie en Tonia Reijnders - 
Smulders; Grada en Jan van de Laar-
Donkers; Lotte van Rooij en Leo van He-
velingen; Jan de Haas en Adrianus 
Schenkels; Harrie van der Velden; over-
leden ouders Sulèr-Vennix en overleden 
ouders Heesakkers-Tournoy; Henk 
Rooswinkel; Diek Latijnhouwers; Ton 
Snelder; Anne Bosch; Jan Kanbier. 11.30 
uur: Pastor Henk Gerrits; Pastor Freek 
Groot; Pastor Jan van Oosterhout; Zus 
Bemelmans - Kessels; Cor Vermeulen; 
Riek Sanders en Miet Sanders; overleden 
ouders Sanders - de Greef; Harrie en To-
nia Reijnders - Smulders; Grada en Jan 

van de Laar-Donkers; Lotte van Rooij en 
Leo van Hevelingen; Jan de Haas en 
Adrianus Schenkels; Harrie van der Vel-
den; overleden ouders Sulèr-Vennix en 
overleden ouders Heesakkers-Tournoy; 
Henk Rooswinkel; Diek Latijnhouwers; 
Ton Snelder; Anne Bosch; Jan Kanbier; 
Gerard Willems; Mies Smulders en An-
na van Rooij; De overleden leden van het 
Nuenens Mannenkoor: Pieter Fitters, 
Wim van Rooij, Ad van Wulfen, Gerard 
Willems en Jonh van Hoeckel. 
Di. 26 december 10.00 uur: Jan en 
Gusta Swinkels - Veldkamp en schoon-
zoon Hans Strijbosch; Hendriecus en 
Petronella Klomp - Relou en Peter; 
Adrianus en Dorothea Prinsen - Ver-
heijen; Antonius en Johanna van Over-
bruggen - Wijnhoven.
Mededelingen
In onze parochie is overleden Jo We-
ijers, Spotvogelstraat 39. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.
De 4e zondag van de Advent wordt 
voor alle kerken in Nuenen op zater-
dagavond in Nuenen gevierd, op de ge-
bruikelijke tijd van 18.30 uur. 
St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zo. 24 december, Kerstavond 19.00 
uur: gezinsviering, vocale omlijsting, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker P. Peters. 21.00 uur: 
viering met jongerenkoor Jocanto, 
voorganger pastor J. Vossenaar.
Ma. 25 december, Eerste Kerstdag 
11.00 uur: viering, parochiekoor, voor-
gangers pastor S. Kuijpers en pastoraal 
werker M. Feuth.
Misintenties voor alle vieringen op 
Kerstavond en 1e Kerstdag
Leden van Jocanto; Willie Smits; Wim 
de Groot; Wilhelmina Maria van Hout - 
Jansen; Schaapsherder Evert de Vries; 
Martien de Louw; Nellie de Greef - van 
Ravestein; Overleden ouders en familie 
Piet v.d. Hurk - Hoeks; Pastor Freek 
Groot; Pastor Jan van Dooren; Sjef en 
Lena Saris - Swinkels; Philippus van 
Hoek, vanwege sterfdatum; Marie Jan-
sen - Raaijmakers; Toon Jansen; Wies 
Rooijackers - Slegers; Jan de Louw en 
Anny de Louw; Jan Polman; Vincent de 
Vries; Diny Geraets - Zwegers; Fam. 
Van Lierop - van der Maat; Frans Wa-
terschoot; Lony Florax - Hick en Ray-
mond Florax; Piet en Lena Raaijmakers 
- v.d. Sande en zoontje Antoon.
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zo. 24 december, Kerstavond, 18.30 
uur: viering met kinderkerstspel, voor-

ganger pastoraal werker M. Feuth.
21.00 uur: viering, voorganger pastor 
W. Kalb.
Ma. 25 december, Eerste kerstdag 
9.30 uur: viering met gelegenheids-
koor, voorgangers pastor S. Kuijpers 
en pastoraal werker M. Feuth.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zo. 24 december, 10.00 uur. 4e Ad-
ventszondag. Voorganger in deze 
dienst is P.v.d.Waal. De collecte is voor 
de actie Kinderen in de knel. Om 19.00 
uur is het Kinderkerstfeest met P. Flach 
e.a. Alle kinderen met (groot-)ouders 
zijn welkom. Om 22.00 is de kerst-
nachtdienst met als voorganger ds. A. 
Rebel. Er wordt gecollecteerd voor Di-
aconale Noodhulp. 
Ma. 25 december is het Kerstmis. 
Dienst om 10.00 uur met voorganger 
kerkelijk werker P. Flach. 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.
Do. 21 december. 17.30 uur Lof; 18.30 
H. Mis, H. Thomas, apostel; gedachte-
nis van de Advent. 
Vr. 22 december. Quatertemperdag in 
de Advent. 7.15 uur H. Mis van de Ad-
vent.  
Za. 23 december. Quatertemperdag 
in de Advent. 08.30 uur H. Mis van de 
Advent. 
Zo. 24 december. Vigilie ven Kerst-
mis. 10.30 uur Vigilie van Kerstmis; 
23.00 uur Kerstwake. 
Ma. 25 december. Eerste Kerstdag; 
Hoogfeest van Kerstmis; Geboorte van 
Onze Heer Jezus Christus. 00.00 uur 
Nachtmis; 09.45 uur Dageraadsmis, 
gedachtenis van de H. Anastasia, mar-
telares; 10.30 uur Dagmis. 
Di. 26 december. Tweede Kerstdag. 
10.30 uur gezongen Hoogmis, H. Ste-
fanus, eerste martelaar; gedachtenis 
van het octaaf van Kerstmis. 
Wo. 27 december. 07.15 uur H. Mis, 
H. Johannes, apostel en evangelist; ge-
dachtenis van het octaaf van Kerstmis. 
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SPORT

Voetbal

Dubbel verlies  
voor selectie   
NKV in Best
In de dubbelwedstrijd tegen DKB heeft 
NKV selectie geen beste indruk achter-
gelaten. Was het bij het tweede team 
een tegenvallende score van slechts 8 
maal waarbij de tegenstander er 10 wist 
te scoren, het vaandelteam leidde een 
gevoelige nederlaag door er 30 door te 
laten. Dat geeft een nieuwe dimensie 
aan open verdedigen. De 17 scores uit 
eigen handen geven een positieve 
draai, immers de ontwikkeling de laat-
ste weken waren dat het scorend ver-
mogen tegen viel. Wel opmerkelijk dat 
het rendement in het scoren pas om-
hoog gaat als de druk van de ketel is.
Met het kerstreces in het vooruitzicht 
is er een periode van bezinning. Waar 
kunnen we elkaar op aanspreken, hoe 
kunnen we elkaar op scherp zetten? 
Pas op 7 januari is de volgende wed-
strijd, tegen de groenhemden uit Veld-
hoven, koploper op dit moment. Tot 
die tijd focus op scoren en het open 
verdedigen vertalen naar minder doel-
punten tegen.

Opnieuw goud tijdens NK Twirling 
voor largeteam Dedication 
Het largeteam van Twirlvereniging Dedication uit Nuenen, heeft op zater-
dag 16 december hun titel geprolongeerd tijdens de Nederlandse Kam-
pioenschappen Runner-Up twirling. Voor Anouk van Asten was het dubbel 
goud: zij werd ook als soliste Nederlands Kampioen.

Medailles NK Junioren zwemmen 
voor Zwetsloot en Struijk
Door Marie-Louise Kardol

Tijdens de door Z&PV Nuenen en de KNZB georganiseerde Nederlandse Ju-
nioren en Jeugdkampioenschappen hebben Bram Zwetsloot en Diede 
Struijk eremetaal weten te veroveren. Bram won in de leeftijd junioren 4 
(2002) de 50 en 100m schoolslag en werd 2e op de 200m schoolslag. Voor 
Diede was er in de paralympische klasse brons op de 400m vrijeslag en 
tweemaal zilver op de 50 en 100m rugslag.

de kampioenstitel. Britt en Els waren 
superblij voor mij. 
Els van Vugt greep nét naast het po-
dium. Zij eindigde op de 4e plaats. Britt 
Kwarten knokte zich naar een mooie 
8ste plek. In de categorie twirling 1 ba-
ton behaalde Britt de 14e plaats. 

Penningmeester Frank van den Broek: 
We zijn dan ook geweldig blij met de 
hoofdsponsoring door H&S Betonwa-
ren uit Helmond. 
Draagt u onze vereniging ook een 
warm hart toe? Neemt u dan via e-mail 
contact op met Frank van den Broek 
om de mogelijkheden te bespreken:
dedication4twirl@gmail.com. 
Voor meer info dedication4twirl@
gmail.com of neem een kijkje op de 
Facebookpagina: https://www.face-
book.com/dedication4twirl
 

een medaille. Op de 400vrij werd ze 
met 6.17.73 derde, op de 50 en 100rug 
was er met mooie persoonlijke records 
tweemaal zilver.
Voor Milan Meurs waren er nog geen 
medailles, maar met 3 klasseringen in 
de top 10 en 4 PR’s zwom hij wel een 
sterk NJJK. Voor Floris waren er 2 per-
soonlijke records, op de 50 en 400vrij. 
Alexander bleef op de 50vlinder net 
boven zijn PR, maar een uur later zette 
hij in de 4x100vrij estafette samen met 
Milan, Maurits Vincent en Bram een 
splittijd van 55.85 neer, bijna 2 secon-
den onder zijn PR. Met 58.85 was ook 
Maurits in die estafette sneller dan 
ooit. 

In het drukbezochte Topsportcentrum 
Almere, lieten de dames van het large-
team met overweldigend verschil de ne-
gen andere geplaatste teams achter zich. 
Trainster Krystle Hollander: “Er is af-
gelopen maanden keihard gewerkt 
door de leden om goed voorbereid de 
titelstrijd aan te gaan. Iedereen ging 
voor de volle 100%. Maar dit, echt, dit 
is ongelooflijk: voor het tweede jaar op 
rij Nederlands Kampioen!”

Anouk van Asten, Els van Vugt en Britt 
Kwarten mochten een dag later ook op 
de tweede wedstrijddag in Almere 
aantreden. Alle drie met het onderdeel 
2 baton senior Runner up. Britt was 
bovendien ook geplaatst met het on-
derdeel twirling 1 baton senior.
Anouk van Asten behaalde de eerste 
plaats en behaalde daarmee haar twee-

Na een PR op de 100vrij nam Bram op 
vrijdagochtend op de 50school vanaf 
de start de leiding en met 29.87 eiste 
hij zijn eerste goud op. In de middag 
werd hij na een gelijksoortige race op 
de 200school nog net achterhaald en 
dus leverde dit een zilveren medaille 
op. Gebrand op een tweede titel greep 
hij een dag later op de 100m wel weer 
de macht. Met 1.05.34 pakte hij zijn 
tweede goud en voegde daar nog een 
Brabants record aan toe.

In de paralympische klasse tekende 
Diede voor een 8e plaats op de 50 en 
100vrij, een 5e op de 200vrij, een 4e op 
de 50vlinder, maar ook driemaal voor 

Twirling

Het largeteam van Twirlvereniging Dedication

 NJJK ploeg van Z&PV Nuenen

Nieuwjaarstoernooi 
en receptie bij RKGSV
Zaterdag 6 januari vind voor de leden 
het jaarlijkse Nieuwjaars toernooi 
plaats. Alle senioren leden kunnen 
hieraan meedoen. Inschrijven kan in 
de kantine bij Niels de Groot.  
Aansluitend zal de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie van RKGSV plaats vin-
den. Tijdens deze gezellige receptie is 
iedereen welkom, zowel leden als niet 
leden. De receptie begint om 17.00 en 
word gehouden in de kantine. Rond 
18.00 zal de voorzitter het woord ne-
men. Aansluitend zal de sportmens 
van het jaar bekend gemaakt worden.

In 2018 bestaat Lonu 25 jaar! 
Dat gaan wij vieren op 17 maart 2018 met een gezellige avond voor alle le-
den en oud-leden. Maart 1993 was de oprichtingsvergadering van Lonu in 
de Vank onder voorzitterschap van Werner Ulrich. De eerste training vond 
plaats op 4 mei. Op dat moment waren er zo’n 50 leden, al snel waren er 
meer dan 100. De eerste jaren werden de kleedruimtes van de voetbal- en 
korfbal club gebruikt. In 1995 is grotendeels door de clubleden zelf een 
clubgebouw gebouwd, en dat wordt nog steeds gebruikt, en is ook de loca-
tie waar het jubileumfeest zal plaatsvinden. 

EMK - Boskant 1-1
Door Jacques Ribot

De voetbalvereniging Boskant uit Sint-Oedenrode bleek een pittige tegen-
stander (nog geen verliespartij) te zijn voor EMK. De wedstrijd werd ge-
speeld onder redelijke weersomstandigheden. 

Erin Dekkers met winst naar huis
Erin Dekkers  uit Nederwetten, uitkomend voor Boxinggym Holzken, pakt de 
Nederlandse titel in een zware partij tegen de Ierse nationaal kampioen en 
nr 5 van de wereld Mary Geraghty. Het werd een split decision uitslag waar-
bij de Wettense bokser met de winst naar huis ging. 

Lonu is nu ook betrokken bij de organi-
satie Gulbergencross die volgend jaar 
op 11 maart zal plaatsvinden. Lonu is 
altijd een gezellige en actieve loopver-
eniging geweest met nadruk op verant-
woorde trainingen. Door de jaren heen 
hebben honderden mensen met en-
thousiasme gelopen bij de club. Zij 
kunnen de datum van de Lonu-reünie 
alvast in hun agenda zetten. Voor meer 
info over het lopen bij Lonu, zie 
www.loopgroepnuenen.nl

 Toine Raaijmakers 
winnaar achtste 
wedstrijd
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag, 15 december werd 
alweer de achtste ronde gespeeld van 
het rik concours 2017-2018 bij de sup-
portersclub van de RKSV Nuenen. In 
de door Marina en Bart sfeervol aange-
klede kantine, en niet gehinderd door 
het weer hadden velen rik liefhebbers 
de weg naar de rik arena weer gevon-
den en met de bezetting van 10 speelta-
fels en de terugkeer van enkele eerdere 
deelnemers, kon weer gesproken wor-
den van een zeer geslaagde avond.

Bij aanvang van de wedstrijd zag het er 
nog niet naar uit dat deze avond een 
ongekend spannend slot zou krijgen. 
In de eerste ronde was het Antoon 
Hurkmans die met 70 punten en met 
het nodige fortuin de leiding nam, op 
redelijke afstand gevolgd door Noud 
Leenders met 44 punten. Dat deze 
punten niet voldoende voor de over-
winning zouden zijn bleek al heel snel 
na de pauze. Er ontspon zich aan di-
verse speeltafels een felle strijd en bij 
het opmaken van de stand waren de 
verschillen erg klein. Het was Toine 
Raaijmakers die met 87 punten ieder te 
vlug af was en verdiend winnaar werd 
voor Hub Marguenie op plaats twee 
met 83 punten, voor Bart van de Ven 
met 82 punten op plaats drie.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door: 
Ad van Uden.

Uitslag vrijdag 15 december
 1 Toine Raaijmakers 87 punten
 2 Hub Marguenie 83 punten
 3 Bart van de Ven 82 punten
 4 Hans van de Reek 76 punten
 5 Antoon Hurkmans 70 punten
 6 Ad Vogels 65 punten
 7 Willie v.d. Heuvel 64 punten
 8 Koen van Gastel 61 punten
 9 Noud Leenders 57 punten
10 Ad van Uden 52 punten 

Vrijdag 22 december is weer de vol-
gende rik avond. Aanvang 20.15 uur. 
Locatie Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor 
info: 06-10289797 of 040-2833254.

het doel. De druk van EMK was zo groot 
dat een verdediger van Boskant bijna 
een eigen doelpunt maakte (66e mi-
nuut). Na deze openingsfase van de 
tweede helft, zakte het tempo bij EMK. 
Boskant kwam geleidelijk terug in de 
wedstrijd. Aanvankelijk kon EMK de 
aanvallen opvangen, maar kwam steeds 
meer onder druk. Zo moest men cor-
ners toestaan en op een van deze hoek-
schoppen, werd de gelijkmaker ge-
scoord met een kopbal (79e minuut), 
onhoudbaar voor EMK keeper Mark 
Faassen. Beide teams gingen hierna vol 
voor de winst, maar het was duidelijk 
dat veel krachten verspeeld waren aan 
beide kanten. Een doelgevaar kwam er-
na niet meer. Uitstekende wedstrijdlei-
ding door de 17-jarige scheidsrechter 
Torremans. Door de supporters werd 
Christian Messerschmidt gekozen als 
“Man of the Match”.

Lonu is vanaf begin een actieve vereni-
ging geweest die met veel enthousias-
me deelnam aan wedstrijden in de 
buurt zoals de marathon in Eindho-
ven, en Sylvesterloop in Heeze, maar 
ook bijna elk jaar een wedstrijd in bui-
tenland opzocht. Daarnaast werd in 
1995 de eerste van Goghloop georga-
niseerd, wat is uitgegroeid tot mis-
schien wel het grootste jaarlijkse 
sportmanifestatie in Nuenen, met 
meer dat 1000 deelnemers. 

 De eerste helft was weinig spannend 
voor de keepers. Er werd met volle inzet 
gespeeld aan beide kanten (veel loop-
werk, maar er was vaak een gebrek aan 
nauwkeurigheid). Kort voor de rust 
kreeg EMK twee kansen (kopbal Johan 
Janssen en schot Rick van den Bogaard). 
Boskant had ook een kans in de eerste 
helft, maar voor de neutrale toeschou-
wer bleek weinig te beleven in de eerste 
helft. EMK startte fel aan de tweede 
helft. De bal was nog maar net in bewe-
ging of Rick van den Bogaard kon Johan 
Janssen bedienen met een assist en de 
1-0 was een feit. EMK bleef de druk op-
voeren, en had 3 tot 4 doelkansen zon-
der te kunnen afronden. Daarbij was 
een solo van Rick van den Bogaard die 
langs meerdere tegenstanders kwam 
(53e minuut) maar niet kon afronden. 
In de 64e minuut was er een schot van 
Dennis Degens, maar de bal ging over 

Sinds kort traint Erin Dekkers bij 
Boxinggym Holzken, Herentalsweg 19 
in Eindhoven! Daar kan zij onder lei-
ding van haar trainer Paul Holzken 
verder werken aan haar ontwikkeling 
als internationaal bokser. 
Voor 2018 zal haar focus liggen op de 
nations cup in Servië, Irisch champi-
onship en de Olympic youth games in 
Rio de Janeiro Brazilië. 
In haar spaarzame tijd zal Erin samen 
met Alicia Holzken ook de training 
van de jeugd bij Boxinggym Holzken 
voor haar rekening nemen. Aanmel-
den kan via nr, 06 10842759. Speciale 
dank gaat uit naar Summa topsport, 
NOC NSF, Nederlandse boksbond. 

Rick van den 
Bogaard (10) 

in actie. 
Scheidsrechter 

Torremans ziet toe

Sylvesterloop in Heeze op 17 december jl. met de deelnemers van Lonu

Boksen

Zwemmen
Dubbel verlies  Dubbel verlies  
voor selectie   



Pronkzitting  2018
C.V. de Dwersklippels
19, 20, 26 en 27 januari 2018

Aanvang 20.00 u. Zaal open 19.00 u.  
Theaterzaal het Klooster in Nuenen
Entree: Zaal € 12,50  en Balkon € 5,-

Kaartverkoop
Alleen via het internet:

www.dwersklippels.nl/kaartverkoop
Start 2 december 2017

Programma
Met o.a. Dansgardes, Blaospoepers, 

Oud Prinsen, Hans Keeris,
Rob Verschuren, Wichard de Benis,

Binsbergen Trio, Kitty Goverde,
en the Penthouse Boys!

Presentatie Mirte Peters
www.dwersklippels.nl
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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 feestdagen
en veel veilige kilometers in 2018

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

wijk Gerwen
(± 275 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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

BERKENBOSCH 6, 5672 AK NUENEN
0 0  2  12 00 • dr .me ae.n

www.ronddelinde.nl  • 040 - 283 12 00 

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
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De redactie, bezorgers, 
drukker, administratie en uitgever

wensen u fijne feestdagen en 
een gelukkig nieuwjaar! 

vrijdag 22 december zijn wij gesloten!
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