
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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De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl
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uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!

 

Nog een weekje wachten en dan....    
komt Sinterklaas weer naar Nuenen

daarom vragen wij u vriendelijk om 
geen hakken aan te doen, en met platte 
schoenen kunt u natuurlijk beter mee-
doen met de pietengym.

Vrienden van Sinterklaas
Helaas denken nog steeds veel inwoners 

van de gemeente Nuenen 
dat de intocht georgani-
seerd wordt door de Ge-
meente, maar dit is dus 

Programma intocht
13.30 uur: Sinterklaas vertrekt vanaf 
het Vincent van Goghplein richting de 
Kiosk.
13.45 uur: Programma bij de kiosk sa-
men met de (jeugd)burgemeester van 
Nuenen.
14.00 uur: Vertrek stoet richting de 
Hongerman, alle kinderen mogen ge-
zellig meelopen samen met de sint en 
zijn pieten.
15.00 uur: Aankomst Hongerman, waar 
het grote Pietenfeest plaats zal vinden.
16.30 uur: Einde van de feestelijkheden.

Het grote Pietenfeest
In de Hongerman organiseren wij voor 
jong en oud weer verschillende activi-
teiten. Wat denk je van knutselen in de 
pietenwerkplaats, of dansen met de 
zwarte pieten in de sinterklaasdisco, of 
sporten in de pietengym? Natuurlijk 
kan er ook even lekker uitgerust wor-
den op de tribune onder het genot van 
een hapje en een drankje. Wij zijn hart-
stikke blij dat we weer in de Honger-
man terecht kunnen en veiligheid gaat 
boven alles, daarom hebben we dit jaar 
een andere ingang. Namelijk aan de zij-
kant van de Hongerman. Voor mensen 
met een kinderwagen, zij kunnen via 
de reguliere ingang naar binnen. Op de 
dag zelf zal dit ook aangestuurd wor-
den door onze vrijwilligers, wij hopen 
op uw begrip hiervoor. Daarnaast heeft 
de Hongerman een nieuwe vloer, die 
willen we natuurlijk niet beschadigen 

Nog een weekje wachten en dan....    

van de gemeente Nuenen 
dat de intocht georgani-
seerd wordt door de Ge-
meente, maar dit is dus 

Op zondag 18 november komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten weer naar 
Nuenen. Het belooft een mooie intocht te worden.

niet het geval. Deze vrijwilligers zetten 
zich geheel belangeloos in om voor de 
kinderen en hun ouders een fantastisch 
feest met de Goedheiligman te organi-
seren. Daarnaast is de stichting geheel 
afhankelijk van sponsoring in de vorm 
van materialen en middelen, maar ook 
op financieel gebied.
Helaas is de subsidie de afgelopen ja-
ren enorm verminderd. Onze stich-
ting is ieder jaar heel hard op zoek 
naar (nieuwe) sponsoren, maar voor 
veel bedrijven wordt dit steeds moei-
lijker. Natuurlijk zijn wij hartstikke 

 Nog enkele kaarten te koop      
voor Concert@TheChapel

ontroering maar het orkest zal je ook 
omverblazen uit je stoel. Het concert 
geeft voor alle leeftijden voldoening 
en is een must voor de grote fanbase 
van beide artiesten. Super dat Johnny 
en Pleun tijd hebben gevonden in hun 
drukke agenda’s en dit samen met ons 
in Nuenen willen doen.

Inmiddels is de kaartverkoop een 3-tal 
weken onderweg en zijn de vrijdag en 
zaterdag uitverkocht. Wel zijn er nog 
enkele tientallen kaarten voor de don-
derdag. Dus er is nog een mogelijk-
heid om erbij te zijn! Daarnaast zijn er 
nog zo’n 30 VIP arrangement van in 
totaal 170 beschikbaar. Allen voor de 
zaterdagavond.

Het VIP arrangement geeft recht op:
• Vaste stoel vooraan in de kerk (1e 

rang kaart gereserveerd)
• Ontvangst 17.30 bij Hotel Auberge 

Vincent aan ’t Park in Nuenen
• 3-gangen menu met bijbehorende 

wijnen
• Intiem tafel-optreden van 1 van 

onze solisten (Pleun en/of Johnny)
• Rond 20.15 gaat u onder begelei-

ding van onze gastvrouwen naar 
uw zitplaats

Deze VIP kaarten zijn alleen te koop 
via mail info@concertatthechapel.nl 
of de website.
 

menskerk omgetoverd tot een theater 
met geweldig licht en geluid verzorgd 
door de professionals van Pieter Foo-
len. Deze show werd zo gewaardeerd 
dat hij ook nog in een volle Effenaar is 
opgevoerd en voor een uitzinnig pu-
bliek op Paaspop in april van dit jaar. 
Ook is er een DVD uitgebracht. Wat 
een ervaringen waren dat!
 
Maar Nuenen kent nog veel meer gro-
te artiesten. Dit jaar is het de organisa-
tie gelukt om twee oud Voice deelne-
mers te strikken. Dit zijn Johnny 
Rosenberg en Pleun Bierbooms. John-
ny bereikte de sing-off in 2011 en 
Pleun won de editie van 2017. Met de 
keuze van deze rasartiesten en top vo-
calisten schuift het accent van het 
concert nog meer richting BigBand en 
majestueuze muziek. Denk aan Mi-
chael Bublé en Adèle maar ook Norah 
Jones, Ilse de Lange en Lorde komen 
voorbij. Dit geeft momenten van stille 

trots en blij dat onze sponsoren de 
stichting een warm hart toedragen. 
We krijgen de intocht ieder jaar nog 
geregeld, maar de vraag is ieder jaar; 
hoe lang kunnen we dat nog op deze 
manier vol houden?

Wij zijn blij met iedere gift of donatie 
die we krijgen. U, als inwoner van Nue-
nen, kunt hier ook uw steentje aan bij-
dragen. Wij hebben dit jaar ‘Vrienden 
van Sinterklaas’ opgericht. Dat houdt 
in dat u een kleine vrijwillige bijdrage 

kunt overmaken aan onze stichting. 
Ook bedrijven kunnen VRIEND wor-
den van Sinterklaas, dit kan wanneer 
zij iets willen doneren wat lager ligt 
dan het minimale sponsorbedrag.

Voor meer informatie neem gerust 
eens een kijkje op onze site, of stuur 
een mailtje naar  info@sinterklaasnue-
nen.nl. Donaties kunnen gedaan wor-
den op: NL30RABO0137403992 t.n.v. 
Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen.
www.sinterklaasnuenen.nl

Dit jaar vindt er, voor het 3e jaar op rij, weer een fantastische concertreeks 
plaats vlak voor kerst op 13, 14 en 15 december in de H. Clemenskerk te 
Nuenen: Concert@TheChapel. 

We kijken terug op twee geweldige en 
uitverkochte edities met Nuenenaar 
Mark Elbers waarin de beste Elvis gos-
pels naar voren kwamen in een werve-
lende show. Hierbij werd de H. Cle-
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Rond de Linde  Nr. 45 Donderdag 8 november 2018

Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming geldt een 
aantal voorwaarden;
•	 U	bent	woonachtig	in	de	gemeente	Nuenen;
•	 U	bent	op	1	januari	2018	21	jaar	of	ouder	en;
•	 U	heeft	over	de	kalenderjaren	2015,	2016	en	2017	het	eigen	ri-

sico	voor	de	ziektekostenverzekering	volledig	betaald.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is ook de 
hoogte	van	uw	inkomen	van	belang.	Uw	inkomen	mag	niet	hoger	
zijn	dan	130%	van	het	sociaal	minimum.	De	precieze	voorwaarden	
zijn	uitgebreid	beschreven	in	het	aanvraagformulier.

Aanvragen
U	kunt	tot	1	januari	2019	de	tegemoetkoming	voor	2018	aanvragen.	
Als	u	nog	geen	aanvraagformulier	voor	2018	heeft	ontvangen	dan	kunt	
u	dit	formulier	vanaf	1	oktober	ophalen	op	het	gemeentehuis	of	het	
CMD	(aan	de	Berg).	Daarnaast	kan	het	aanvraagformulier	 vanaf	1	
oktober	worden	gedownload	van	de	website	van	de	gemeente	Nuenen.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 29-10-2018 EN 05-11-2018
In	het	digitale	gemeenteblad	(www.overheid.nl)	 zijn	de	volgende	
besluiten	gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Pastoorsmast	14	 Vervangen	veldboarding	
Larikslaan	13	 Realiseren	overkapping	
Voirt	88	 Uitbreiden	woonhuis	

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Collse	Heide	48	 Verbouwen	kantoorpand	
De	Geer	10	 Plaatsen	tijdelijke	woonunit	
Dubbestraat	2A	 Oprichten	woonhuis	
Jo	van	Dijkhof	26	t/m	47,	58	 Brandveilig	gebruik	bestaande	
	 bebouwing	

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Heilig	Kruisgildelaan	6	 Verbouwen	woning	

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Goudhoeksland	4	t/m	22,	
26	t/m	44,	50	t/m	56,	
27	t/m	33,	41,	51	t/m	63,	

67,	71,	73,	Frits	Bakerhof	7		 Wijzigen	van	de	woningen,
en	9,	Ter	Warden	 verlengd	tot	11	december.	
Nuenen	West,	bouwveld	D	 Oprichten	van	6	woningen,	
	 verlengd	tot	11	december.	

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Centrum	Gerwen	 Veulenkeuring	Gerwen	op	8	december 
Centrum	Eeneind	 Intocht	Sint	Eeneind	op	24	november	

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent	van	Goghplein	 Melding	standplaats	“Des	Lekker”	
Collse	Hoefdijk	24	 Besloten	feest	in	tent	

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
05-11-2018	 Nuenen	c.a.	 Uitvoeringsregeling	Compensatie	
	 	 Verplicht	Eigen	Risico	
	 	 Zorgverzekeringswet	Gemeente	
	 	 Nuenen	c.a.	2018	
02-11-2018	 Nuenen	c.a.	 Kennisgeving	ontwerp	sanerings-
	 	 programma	wegverkeerslawaai	
	 	 “Nuenen	B-lijst	en	eindmelding”	voor	
	 	 37	woningen	gelegen	aan	Broekdijk,	
	 	 Collse	Hoefdijk,	Den	Binnen,	
	 	 Wettenseind,	Gerwenseweg,	
	 	 Lieshoutseweg,	Olen,	Alvershool,	
	 	 Soeterbeekseweg,	Langlaar	
	 	 en	Gulberg.	
02-11-2018	 Nuenen	c.a.	 Ontwerp	omgevingsvergunning	
	 	 brandveilig	gebruik	van	tijdelijke	
	 	 klaslokalen,	Heikampen	3.	
31-10-2018	 Nuenen	c.a.	 Voorontwerpbestemmingsplan	
	 	 “Oude	Landen,	herziening	2019-1	
	 	 crematorium”.	

Dit	 zijn	 kennisgevingen	en	geen	officiële	publicaties.	Het	digitale	
gemeenteblad	(www.overheid.nl)	is	de	officiële	publicatie.	Abon-
neer	je	op	de	e-mailservice	of download	de	app	om	berichten	digi-
taal	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

Wat doet Nuenen met de textielopbrengst? 
Zie: www.sympany.nl

Vervolg op pagina 5

te ontvangen via:

Gemeente Nuenen 

COMMISSIE STRAATNAAMGEVING
Openbare	 vergadering	 van	 de	 Commissie	 Straatnaamgeving	 op	
donderdag	8	november	2018	om	14.30	uur	in	het	gemeentehuis.	
Voor	deze	vergadering	is	de	volgende	agenda	opgesteld:	

1.	 Opening
2.	 Straatnaamgeving	Nuenen-West
3.	 Rondvraag

HERINNERING
Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekeringswet Gemeente 
Nuenen 2018
De	gemeente	Nuenen	verstrekt	onder	voorwaarden	een	compensa-
tie	voor	het	verplicht	eigen	risico	voor	de	ziektekostenverzekering.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De	tegemoetkoming	voor	2018	bedraagt,	afhankelijk	van	uw	inko-
men,	€	300,-	tot	€	385,-.

 Dag van de 
Mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg, onderdeel 
van LEVgroep, organiseert vrijdag 9 
november de dag van de mantelzorg. 
Op deze dag worden de mantelzor-
gers in de gemeente Nuenen in de 
schijnwerpers gezet.

Wanneer: vrijdag 9 november. 
Waar: in Het Klooster. 
Tijd: 10.00-15.30 uur.
Programma: 
• Bewegen op mu iek met orrie 

Leuvering.
• Verhalen verteller Desiree
• Een heerlijke lunch
• Hans Boos maakt mu iek op accor-

deon en brengt ge ellige mu iek

Let op! ijdens de e dag wordt het com-
pliment uitgereikt. 

Steunpunt Mantelzorg, onderdeel 

Voor inwoners van Nuenen c.a.

Zorgt u ook voor iemand in uw directe omgeving? Meld u zich dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg NuenenTelefoon | 040 - 283 16 75
E-mail | steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl

Mantelzorg
wijzer

Welke pillen gebruik jij nu?
Een paar weken nadat mijn vrouw was overleden stelde iemand in mijn om-
geving me de vraag: “Welke pillen gebruik je nu?” Ik werd verrast door deze 
vraag omdat ik geen pillen gebruikte, maar ging me wel afvragen of dat dan 
nodig was.

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen.

derouwcoach.nl
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Ik voelde me al weken leeg en down. 
Zo had ik me nog nooit gevoeld. Ik 
huilde heel veel. Ik kon me moeilijk 
concentreren en sliep slecht. Soms 
dacht ik zelfs: was ik ook maar dood, 
dan was ik tenminste weer bij haar. 
Maar was ik nou depressief?

In mijn praktijk merk ik dat mensen 
die in rouw zijn, zich dit afvragen. Het 
is dan belangrijk om een onderscheid 
te maken tussen depressieve gedach-
ten en gevoelens als gevolg van rouw 
en een depressie.

Rouw of depressie
Daar waar bij rouw de depressieve ge-
voelens sterk zijn gekoppeld aan het 
verlies, zijn deze zelfde symptomen 
bij een depressie veelomvattender. Ie-
mand met een depressie kan zichzelf 
waardeloos vinden en zichzelf daar-
mee niet de moeite waard vinden om 
te leven. In mijn situatie was het den-
ken aan de dood een manier om de 
verloren verbinding te herstellen. Een 
ander verschil is dat bij rouw de de-
pressieve gevoelens vaak in golven 
komen op het moment dat je terug 
denkt aan de persoon die er niet meer 
is. Bij depressie zijn deze gevoelens 
veelal continu aanwezig en hebben 
die gevoelens betrekking op vrijwel 
alle facetten van het leven. Twijfel je? 

Een arts kan beoordelen of er sprake 
is van een depressie of van rouw. In 
mijn eigen geval was er sprake van 
rouw en waren pillen niet nodig.

Een depressie is een ziekte. Rouw is dat 
niet. Rouwen is in de basis een natuur-
lijke menselijke reactie op een verlies. 
In beide gevallen kan de juiste hulp 
uitkomst bieden. In geval van rouw 
richt deze hulp zich op het herstellen 
van het psychisch en sociaal-emotio-
neel evenwicht dat is verstoord door 
een ingrijpende gebeurtenis. Op een 
goede manier omgaan met een rouw-
proces voorkomt dat rouw uiteindelijk 
uitmondt in een lichamelijke of gees-
telijke aandoening. Daarom wordt 
deze hulp ook door zorgverzekeraars 
geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit 
de aanvullende zorgverzekering.

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
hulp bij verlies. Naast individuele bege-
leiding verzorgt hij lezingen, workshops 
en trainingen over verliesverwerking en 
is hij als docent verliesverwerking ver-
bonden aan de Academie voor Integra-
le Menswetenschappen. 
Tel. 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Veel Cultuur Overdag in november

Klassieke accordeon  
concert 
 
In 2018 is het 333 jaar geleden dat Johann Sebastian Bach werd geboren. 
Voor Cultuur Overdag aanleiding om een aantal activiteiten rondom deze 
beroemde componist te organiseren.

Film op 15 november 
Donderdag 15 november wordt de 
film Victoria  Abdul  vertoond in de 
theater aal van Het looster. De e 
Britse film uit 2017 vertelt het waarge-
beurde verhaal van de buitengewone 
vriendschap tussen oningin Victoria 
(Judi Dench  en Abdul arim  een jon-
ge klerk uit India. De film is gebaseerd 
op het gelijknamige boek van hrabani 
Basu.
Aanvang van de film: 10.30 uur  de 
toegangsprijs is  50 (inclusief een 
kopje koffie thee .

Op 22 november staat ook nog een 
matineevoorstelling in het Van ogh-
kerkje gepland: de mini-opera ar-
men. Meer informatie daarover is al te 
vinden op www.cultuuroverdag.nl 

Op ondagmiddag 11 november speelt 
Vincent van Amsterdam in het Van 

oghkerkje een klassiek accordeon 
concert waarin de mu iek van Bach 
centraal staat. Vincent van Amster-
dam (19 9  winnaar van de Dutch 

lassical alent Award 201  is een 
groot promotor van het klassiek accor-
deon.  hoort Bach oals u de e nog 
nooit heeft gehoord.
Aanvang van het concert: 14.30 uur  
de toegangsprijs is  12 50 (inclusief 
een consumptie na afloop . 

Trouwring gevonden 
bijna 50 jaar
Er is een trouwring gevonden bij de 
bladkorf ielewaallaan. De ring is ge-
graveerd met onder andere het jaartal 
19 9  dus volgend jaar een huwelijk 
van 50 jaar!
Herkent u de e ring en kunt u de aan-
vullende informatie op de ring vertel-
len  bel dan 040-2 3 027.



Kersvers: kopiëren van de week ervoor!
Iedere week andere achtergrond: 3 versies: Fruit, Brood en Vlees

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 8 t/m woensdag 14 november

Boerenkool panklaar  
 per zak 1,49
Home made potatoes     
pan klaar   1/2 kilo 1,49

Kidney bonen salade
 250 gram1,99

Doyenne du comice      
 hele kilo 1,29

Mango        
 per stuk 1,49

Godfried de Vocht De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

 Lekker tijd voor speculaas!

Perssinaasappelen
hele kilo 1,49

Acties week 45 : geldig maandag 5 t/m zaterdag 10 november_____________________________________________________
ONZE NIEUWE TOPPERS

5 Afbakbroodjes   € 139
4 Appelfl appen  
 VOOR MAAR € 300
5 Worstenbroodjes 
of 4 Pittige 
worstenbroodjes   € 599_____________________________________________________

Speculaasvlaai
Zachte bodem met speculaasbavarois
Half € 7,95  € 1495_____________________________________________________

Brood van de week: 
Woudkornbrood 
Donker meergranenbrood. 2 x ½  € 1,95   € 189_____________________________________________________

Taai taai
met of zonder kandijsuiker      5+1 GRATIS_____________________________________________________
VRIJDAG EN ZATERDAG WEEKENDVERWENNER: 

Herfststol met 
roomboter amandelspijs
    VOOR € 499

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Ze zijn er weer, 
Kant en Klaar maaltijden, 

vers bereid in onze eigen keuken!!!

Gekruid Gehakt
..................2e 500 gram halve prijs
Bite Coin
100 gram .................................................1,65
100 gr. Gebr. Varkensrollade
+ 150 gr. Kipkerrie salade  .....3,95
Varkenshaas
Roerbak, 500 gram ..................................6,95

Vrijdag 9 november!
Proeverij van diverse Paté soorten.

Van 10.00 tot 17.00 uur
en gratis toast bij al onze Patés

KOOPJE

TOPPER

SPECIAL

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)

Kwam u vanmorgen weer 
gebroken uit bed?

Of wilt u liever uitgerust
      wakker worden?

Nieuw ledensysteem Coöperatie OnsNet Nuenen
Als u gebruik maakt van uw glasvezelaansluiting kunt u gratis lid worden van de de Coöperatie 
OnsNet Nuenen (CONN).

De CONN is bezig de ledenadministratie beter in te richten en in een nieuw systeem te zetten. 
Zoals ook in een brief eerder dit jaar aangegeven vragen wij u uw lidmaatschap te bevestigen 
op de internetsite van de coöperatie www.connuenen.nl. Wij danken de leden die al reageer-
den op onze oproep en hun geactualiseerde gegevens aan ons hebben doorgegeven.
Het lidmaatschap van de CONN was, is en blijft gratis. 
Om het ledenbestand beter in te kunnen richten, verzoeken wij u op de website van de CONN 
uw gegevens in te voeren. Deze gegevens vallen onder ons privacyreglement en worden niet 
beschikbaar gesteld aan providers en/of andere commerciële partijen.

De voordelen van het gratis lidmaatschap van de CONN
De CONN behartigt uw belangen als gebruiker van het glasvezelnetwerk;
De leden worden op de hoogte gehouden van de mogelijkheden van het gebruik van het net-
werk via de website van de CONN en informatiebijeenkomsten;
Als lid van de CONN hebt u, via de ledenraad, invloed op de besluitvorming van de coöperatie 
met betrekking tot advies en keuze voor initiatieven, activiteiten en projecten; 
De CONN zet de haar beschikbare fi nanciële middelen in ter initiëring en ondersteuning van 
projecten in het kader van cultuur, zorg en welzijn.
Wij verwijzen graag naar onze website voor meer bijzonderheden hoe de CONN zich in toene-
mende mate profi leert als belangenbehartiger voor de leden.

Het bevestigen van het lidmaatschap
U kunt uw lidmaatschap bevestigen op de site van de CONN. Dit is eenmalig en u kunt het 
zelf beheren, bijvoorbeeld bij verhuizing. Lid worden is alleen mogelijk als u diensten via het 
glasvezelnetwerk in Nuenen afneemt.

Ga naar www.connuenen.nl.
Klik op ‘LID WORDEN’, rechtsboven op de website.
Vul alle velden in en klik op ‘Registreer’
Wij danken u hartelijk
Bestuur Coöperatie OnsNet Nuenen
 

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



beddenspecialistnuenen.nl
Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

 Ga naar:             
De beddenspecialist uit 

Nuenen!

Voor:

Een nieuw bed!

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

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

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN

Een bezorger die ± 2 uur kranten/folders bezorgt, verdient 
tot circa € 7,00. Je vergoeding is mede afhankelijk van het 
aantal kranten en folders. Het is de ene week meer dan de 
andere week. Houd er ook rekening mee dat je in het begin 
langer met bezorgen bezig bent dan wanneer je een aan-
tal weken hebt bezorgd en dus meer ervaren bent. Ook het 
hulpmiddel dat je gebruikt, bijvoorbeeld een fi ets of een kar-
retje, heeft invloed op de tijd die je bezig bent met een kran-
tenwijk. Een fi etstas en een schoudertas krijg je in bruikleen.

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk! 
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

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

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-
list van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Bron: RdL augustus 1962

Bron: RdL december 1962

Uit de oude doos
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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.

© 2018 - “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: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

Laten we Nuenen-Zuid groen houden
Nuenen-Zuid is opgezet met veel groen.
Als ik nu door de Vallestap fiets is er in deze straat niets meer van over.
Er rijden veel auto’s, wat veel fijnstof geeft. Dat wordt nu niet meer door de bomen opge-
nomen.
Als je een allergie hebt wordt die hierdoor nog erger.
Ik heb zelf een zware allergie voor berkenbomen. Er staan er twee voor mijn deur en in het 
hofje waar ik woon ook nog een aantal. Kappen heeft geen zin daar alle zaden en pollen 
door de lucht zweven. Met een allergie zou je dan van februari tot en met eind april binnen 
moeten blijven. Zaden, pollen en stof beperken zich niet tot één straat.
Dus kappen is zinloos.
We moeten zuinig op onze bomen zijn. Dus geen zinloze kap meer.
Ons hofje is nog erg groen. Laten we dit zo houden.

Lidwien Rood, Quirinushof 5, Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Autosleutel 
gevonden
Op zaterdag namiddag 27 oktober is er 
o.a. een autosleutel gevonden op de par-
keerplaats bij de Aldi. De eigenaar kan 
contact opnemen met 06-49 666 330. 

Natuurwerkdag groot succes

De Nuenense Knotgroep heeft 
de eerste 35 knotwilgen kaal
De landelijke Natuurwerkdag is geweldig geslaagd. Op 611 locaties waren 
15801 mensen aan het werk, een record van de 18 natuurwerkdagen, voor 
een goed onderhouden natuur. De Knotgroep van het IVN-Nuenen had ook 
een succesvolle dag. Stralend weer en 33 liefhebbers die de handen uit de 
mouw staken. Nog even wat dikke stukken verwijderen en de knotwilgen 
kunnen er weer 3 jaar tegen. 

worden de wilgen geknot om ze zo een 
lang leven te bezorgen. Wil je het ook 
eens meemaken? Stuur dan  een mailtje 
naar Knotgroep.IVNNuenen@gmail.
com of bel naar 040-2836323 voor 
meer informatie. 

De locatie in het knooppunt van Wol-
vendijk en Helmondweg is wel druk 
met verkeer maar de verschillende 
percelen die minder intensief gebruikt 
worden zijn een rustpunt voor de die-
renwereld. Zo werden de knotters blij 
verrast met de sporen van een das die 
er ‘s nachts nog gefoerageerd had. Al 
met al een prima knotdag en het begin 
van een nieuw seizoen. 
Tot en met 1 december gaan de knot-
ters elke zaterdag aan de slag. Op de 
mooiste en goed verborgen plekken 

Heropening Jan Linders   
met veel drukte
Door Gerrit van Ginkel

Op woensdag 31 oktober heeft de heropening van Jan Linders plaats gevon-
den. Het is een goede vondst geweest om de ingang te verplaatsen naar het 
nieuw aangelegde parkeerterrein op de voormalige postkantoor locatie.

informeren of om de plaats van de ge-
vraagde artikelen te wijzen.
Wat vooral opvalt in de nieuwe winkel is 
de overzichtelijkheid bij de versgroe-
pen. Maar ook de lange gangen voor de 
droge KW met brede looppaden en een 
heel diep assortiment van de artikel-
groepen zorgen ervoor dat Nuenen-
centrum er een hele mooie rijk gesor-
teerde supermarkt bij heeft gekregen, 
met een parkeerterrein naast de ingang.

Er moeten al bezoekers in de rij ge-
staan hebben voor 09.00 uur want de 
gratis vlaaien voor de eerste 100 bezoe-
kets waren om 09.05 uur al vergeven, 
zoals een personeelslid mij vertelde.

Alle versafdelingen waren zeer ruim 
voorzien van personeel om de klanten 
optimaal te kunnen informeren. Op de 
winkelvloer liepen verschillende per-
soneelsleden om zoekende klanten te 

Genootschap Oud-Bestuurders 
Nuenen bezoekt Strijp-T
Op 2 november 2018 bracht het Genootschap van Oud-Bestuurders van Nue-
nen c.a. een inspirerend bezoek aan Strijp T in Eindhoven. Zij werden rond-
geleid door Charles Goevaers wiens familiebedrijf GEVA Vastgoed, met roots 
op ’t Eeneind, Strijp T ontwikkelt tot een modern innovatief bedrijvenpark. 

Natuurlijk kwam de bestuurlijke toe-
komst van de regio ook ter sprake en 
stelde het gezelschap vast dat het oude 
Nuenense gezegde ‘een goede hoed 
heeft een rand nodig’ nog steeds geldt.

Het Genootschap van Oud-Bestuur-
ders van Nuenen c.a. bestaat uit oud-
wethouders en -burgemeesters. Het 
komt 2x per jaar bijeen en bezoekt 
daarbij, om wat bij te blijven in de ont-
wikkelingen, in en buiten Nuenen, in-
stellingen van maatschappelijk en 
economisch belang.

Namens het genootschap, 
Willem Ligtvoet.

Zij waren onder de indruk van de re-
novatie van de oude Philipsgebouwen 
op Strijp T en de kansen die dit gebied 
geeft aan eigentijdse bedrijven.
De oud-bestuurders stelden vast dat de-
ze innovaties de regio Eindhoven enorm 
versterken op economisch gebied. 

Lezing over   
medicijngebruik bij WLG
Pillen, pillendoosjes, drankjes, doseringen, ziet u ook wel eens door de bo-
men het bos niet meer? Of in dit geval dat u thuis gekomen bent met uw me-
dicijnen maar dan al in verwarring raakt over de doosjes en de etiketten?

wacht hier een stijging in door de ver-
grijzing, artsen en apothekers zijn 
druk bezig om te zorgen dat iedereen 
de juiste geneesmiddelen zal krijgen.

Apotheker C. Wammes van apotheek 
Aan de Berg in Nuenen komt over dit 
alles vertellen bij de WLG in Gerwen. 
U bent van harte uitgenodigd om te 
komen luisteren en eventueel vragen 
te stellen. 

Er is nog veel te leren over medicijnge-
bruik, voor ons als gebruiker maar ook 
voor de (huis)artsen en de apotheker. 
C. Wammes zal tijdens deze lezing 
veel uitleg en tips geven over medicijn-
gebruik, wisselingen van doosjes, ge-
neesmiddeltekorten en de geneesmid-
delrol (baxter). 

Op maandag 12 november, om 14.00 
uur bent u van harte welkom in D’n 
Heuvel om te komen luisteren naar de-
ze lezing, opgeven hoeft niet.

Bent u graag actief bezig? Iedere maan-
dag kunt u met ons meewandelen, om 
13.30 uur starten we bij de WLG; 
werkgroep leefbaarheid Gerwen. D’n 
Heuvel, Heuvel 11 Gerwen. 

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

Wat oudere mensen hebben vaak 
meerdere chronische aandoeningen, 
waarvoor zij verschillende medicijnen 
gebruiken. Die medicijnen hebben al-
lemaal hun eigen bijwerkingen en kun-
nen bovendien wisselwerkingen ver-
oorzaken. Medicijnen kunnen ook an-
ders gaan werken naarmate iemands 
gezondheidstoestand verandert. Het 
complexe medicijngebruik van oude-
ren vergt dan ook een uitgekiende far-
maceutische begeleiding. Hoe zorgen 
apothekers ervoor dat iedere patiënt 
zorg op maat ontvangt? En op welke 
wijze kunnen mensen zelf bijdragen 
aan hun eigen veilig medicijngebruik? 
Een nieuw ontwikkelde methode is 
medicatie review, waarbij alle apothe-
kers, praktijkondersteuners en huis-
artsen in gesprek met de patiënt het 
geneesmiddelgebruik evalueren. 
Veel mensen, ouder dan 65 gebruiken 
langdurig geneesmiddelen, soms wel 
vijf of meer verschillenden. Men ver-

 Nuenense galeriehouder  
René Renders auteur van  
‘Ode aan de autohandelaar’
Bij Galerie Bonnard in Nuenen werd onlangs een boek gepresenteerd. Een 
boek (108 pagina’s) met verhalen, wetenswaardigheden, anekdotes en ach-
tergrondinformatie over de autohandel. R. (René) Renders is ervaringsdes-
kundige in deze branche en onder de pseudoniem R. Royce gunt hij de lezer 
een kijkje in het leven van de autohandelaar.

‘Ode aan de autohandelaar’

 Van bloemensfeer 
naar sfeerverlichting  
in het centrum
 
Sinds mei van dit jaar hebben wij volop 
kunnen genieten van de zogenaamde 
hanging baskets in ons centrum. Een 
ware bloemenpracht die er, ondanks 
de extreme droogte en hitte van de af-
gelopen maanden, gedurende al deze 
maanden erg mooi bij heeft gehangen. 
De geraniums, petunia’s en bidens 
hebben tevens bijgedragen aan de bio-
diversiteit in ons centrum.
Nu de bladeren dan toch echt aan het 
vallen zijn, is het ook tijd geworden de 
hanging baskets te verwijderen. Dit zal 
gebeuren op dinsdag 13 november. 
Maar niet getreurd. Het centrumma-
nagement laat ons weten dat nog die-
zelfde week, op vrijdag 16 november, 
de volledige sfeerverlichting weer aan 
de lantaarnpalen opgehangen wordt. 
Deze verlichting zal in ons centrum 
blijven hangen tot begin januari van 
het volgend jaar zodat de donkerste 
dagen van het jaar feestelijk verlicht 
zullen zijn. En wat betreft de hanging 
baskets, deze zullen er volgend jaar ze-
ker weer hangen!

René Renders schreef het boek naar 
aanleiding van zijn 25-jarige carrière in 
de autohandel. Sinds hij twee jaar gele-
den begon met het schrijven hiervan is 
er veel veranderd in zijn leven. Zo runt 
hij nu samen met zijn partner David 
van der Linden Galerie Bonnard aan de 
Berg in Nuenen. Vandaar de lancering 
van het boek in Galerie Bonnard.
‘Ode aan de autohandelaar’ geeft een 
schets van het leven van deze beroeps-
groep. De lezer maakt kennis met het 

vakjargon en krijgt inzicht in het crea-
tieve brein van de autoverkoper. René 
Renders geeft kwajongensstreken prijs 
en beschrijft slimme activiteiten ter be-
vordering van het verkoopproces. Ook 
serieuze informatie over hoe occasions 
van 1980 tot 2005 verkocht werden en 
hoe dat nu in zijn werk gaat. En leuke 
anekdotes met als subtitel Politieman, 
Wasstraat en Zonnebril. Een boek ter 
lering en vermaak. Voor meer info: 
www.odeaandeautohandelaar.nl



Rond de Linde  Nr. 45 Donderdag 8 november 2018

 60 

Stof je dansschoenen af   
voor Gerwen Live
 
Over een aantal weken mogen we weer dansen, springen, zingen en alles 
wat jij schaart onder de noemer: feestje bouwen. Om precies te zijn gaan we 
dat dit jaar weer doen op 23 november, in de feesttent op het Heuvelplein in 
Gerwen. Tal van acts worden voor deze editie weer ingevlogen en ook dit 
jaar hebben we weer gezorgd voor een geweldig leuk programma, dat er ze-
ker voor gaat zorgen dat jij gaat feesten! 

 
Voor de echte coverliefhebbers heb-
ben we ook nog OfGeZatBand. Deze 
feestband heeft als voornaamste doel 
om er gewoon een keigezellig feest 
van maken. Ze spelen eigenlijk ge-
woon alles, geen tijdperk wordt over-
geslagen. Van The Beatles tot Armin 
van Buuren en van Marco Borsato tot 
Toto. Het maakt deze mannen echt 
niet uit, zolang het maar een groot 
feest wordt.

Ook deze editie is de gezellige WAN-
NEDJ er wederom bij! Deze DJ wist 
voorgaande jaren ook al de tent volle-
dig plat te draaien. Met zijn brede mu-
zieksmaak heeft hij voor ieder wat 
wils! Schrijf je verzoekplaatjes maar op 
een viltje, frisbee ze maar richting zijn 
booth, en alles komt goed! 
 Dan rest ons nog een aanbod; namelijk 
DRIE.NULQUARTET deze Gerwense 
gelegenheidsband komt speciaal voor 
deze prachtige gelegenheid bij elkaar 
bestaande uit; Rini Jansen, Evi Schuts, 
Tanco van de Laar, Frank v/d Broek, 
Rob Hofhuis, Paul van Acht en Steef 
v/d Bogaard. Verschillende achter-
gronden betekent  ook verschillende 
muziek. DRIE.NULQUARTET vliegt 
door de tijd, van de meest foute mu-
ziek tot een mash-up van de 70’s tot de 
00’s. Hup dansschoenen aan en gaan!

Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar in 
Gerwen bij Café De Stam, Cafetaria 
Heuvelplein en de kantine van RKGSV. 
In Nuenen bij Café René. Wacht niet te 
lang, zorg dat je erbij bent! Trek die 
dansmoves maar uit de kast en zorg 
dat je 23 november in de tent in Ger-
wen bent, voor een nieuwe editie van 
Gerwen Live! 
 

We gaan er natuurlijk vanuit dat jij af-
gelopen jaren steevast op Gerwen Live 
te vinden was. Mocht dat nu niet het 
geval zijn dan heb je de afgelopen jaren 
echt wat gemist. Nu hoor ik je denken, 
ja dat zal allemaal wel -dat mag u ook 
denken- maar we vinden het vooral 
heel jammer als je de afgelopen edities 
niet bij ons in de tent op het Heuvel-
plein aanwezig was. Daar kun je veran-
dering in brengen door deze editie je-
zelf wel te voorzien van kaarten. 
Zo hebben we voor deze editie: ‘De 
Lievelings DJ’s van je Zusje’, een twee-
koppig dj-duo die al van vele festivals 
een feestende puinhoop wisten te ma-
ken. Ze wisten 7th Sunday, De Zwarte 
Cross, Paaspop, Defqon1, WiSH Out-
door en Lakedance om te toveren tot 
confettigevaarlijk gebied. 
We zijn ook trots om Black-Swords te-
rug te zien in ons programma. Bram, 
Loek, Wytze, Senna en Evy vormen 
deze rockband met de nodige ervaring 
op grote podiums. Ze stonden name-
lijk al eerder in de finale van Hollands 
Got Talent. Daar speelden deze rock-
helden al hits van AC/DC, NIRVANA 
en GUNS ’N ROSES. Als kers op de 
taart kwamen ze zelfs al met hun eigen 
nummer ‘With You’. Ohja, kleine for-
maliteit ze zijn gemiddeld 12,5 jaar 
oud, iets met aangeboren talent…
Over aangeboren talent gesproken, 
dan hebben we het ook over Bart de 
Rooij. Het ei van Columbus ontdekte 
Bart weliswaar pas later in zijn leven, 
maar we zijn vooral blij dat hij dat 
heeft weten te ontdekken dat feesten 
en zingen tot zijn kwaliteiten behoren. 
Met zijn grote feesthit ‘Jij Bent Het 
Beste’ gaat hij 23 november Gerwen 
op zijn grondvesten laten trillen. 

Zelfgebakken 
wafels VVN-G 
Op vrijdag 9 november en zaterdag 10 
november van 10.00 uur tot 17.00 uur, 
worden er, door koorleden van de 
VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen 
bij Jumbo Ton Grimberg, lekkere wa-
fels gebakken en verkocht. 
 Kom langs en geniet ervan! 

Donateurs- 
concert   
Drumfanfare   
Jong Leven
Op zondag 11 november organiseert 
Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen 
haar jaarlijkse donateursconcert om 
alle donateurs en sponsoren te bedan-
ken voor hun financiële en materiële 
steun van het afgelopen jaar. Naast dat 
zij hun sponsoren en donateurs willen 
bedanken, wordt deze muzikale mid-
dag ook gebruikt om de jubilarissen 
van de vereniging te huldigen. Dit jaar 
zijn dat Tom Spaan (25 jaar, musice-
rend lid en tevens slagwerkinstruc-
teur) en Hanneke de Greef (50 jaar lid, 
voormalig secretaris en nauw betrok-
ken bij de muziekvereniging). 

De aanvang van het concert is 14.00 
uur in gemeenschapshuis D’n Heuvel 
te Gerwen. Na de huldiging vindt er 
een receptie plaats voor onze jubilaris-
sen en de middag zal feestelijk worden 
afgesloten. Graag nodigen wij u ook 
van harte uit om naar de muzikale 
klanken van Drumfanfare Jong Leven 
te komen luisteren, de toegang voor 
dit concert is geheel gratis.
Het gehele orkest staat onder leiding 
van Jos de Vos en zij zullen een geva-
rieerd programma ten gehore bren-
gen.  Graag tot 11 november!

 

Drumfanfare   

Op zondag 11 november organiseert 

Belg Koen De Cauter brengt 
gipsyswing van topniveau
 
Gastmuzikant Koen De Cauter uit België trakteerde het talrijke publiek in 
café De Stam in Gerwen op gipsyswing van topniveau. Dinsdag 30 oktober 
genoten de gipsyjazz-liefhebbers met volle teugen tijdens deze tweede 
gipsyjazz-avond in de concertserie ‘Paulus Schäfer invites’.
 

d e virtuoos op zijn saxofoon en trad 
ook op als zanger. Sologitarist Paulus 
Schäfer en bassist Noah Schäfer zorg-
den samen met de twee Belgische mu-
sici voor een swingende avond.
(foto’s Cees van Keulen)

Koen De Cauter, de vaandeldrager van 
de gipsyswing in België, kwam niet al-
leen. Hij liet zich vergezellen door rit-
megitarist Jonathan Manes, die ook als 
zanger aan de meer dan geslaagde 
avond bijdroeg. Koen De Cauter speel-

‘Paulus Schäfer invites’ met op het podium (v.l.n.r.) Koen De Cauter, Jonathan Manes, Pau-
lus en Noah Schäfer…

Saxofonist Koen De Cauter en gitarist Jonathan Manes op podium in De Stam...

BCL H1 schakelt een tandje er bij
BCL-H1 heeft ‘een tandje bijgeschakeld’. Na eerst twee keer gelijkgespeeld 
te hebben heeft het team inmiddels twee keer gewonnen en nóg een keer 
gelijkgespeeld. Dat gelijkspel kwam ook weer tot stand doordat het team, 
na een 0-3 achterstand, een tandje bijschakelde en uiteindelijk een 4-4 uit 
de strijd sleepte. Door deze uitslagen staat het team, voorlopig, bovenaan 
in de eerste afdeling van de Heren-2de-klasse.

BC Veerkracht-H2 - BCL-H1: 1-7
Met duidelijke cijfers heeft het eerste 
herenteam laten zien dat ze beter zijn 
dan het tweede herenteam van BC 
Veerkracht. In sporthal ‘de Meercamp’ 
in Oeffelt werd alleen de dubbelpartij 
van de broers Wouter en Ruud van Vijf-
eijken verloren (14-21, 21-9 en 21-14). 
Alle drie de andere dubbelpartijen wer-
den gewonnen in twee sets. Ook de sin-
glepartijen werden in twee sets gewon-
nen. In die singlepartijen had Wouter 
van Vijfeijken het het moeilijkst: hij 
won nipt met 19-21 en 20-22. Laurence 
Roijackers had het het makkelijkst. Hij 
won met een duidelijke 10-21, 10-21 
van ‘good-old’ Mathieu Hooijmaijers.

BC Goirle-H1 - BCL-H1: 2-6
Ook de uitwedstrijd tegen het laag ge-
klasseerde BC Goirle is aan de zegekar 
van BCL-H1/BouwCenter Swinkels ge-
bonden. In de startende dubbelpartijen 
was er nog sprake van evenwicht: één 
gewonnen en één verloren. Laurence 
Roijackers en Ruud van Vijfeijken pres-
teerden het om de normaal tot 21 lo-
pende set te rekken tot een ultieme 30-
29. In de singlepartijen ging het beter: 

Badminton

drie van de vier partijen werden gewon-
nen. Alleen Ruud van Vijfeijken verloor 
zijn partij vanwege een opnieuw opspe-
lende blessure. Doordat de afsluitende 
dubbelpartijen beide gewonnen wer-
den, konden uiteindelijk 6 wedstrijd-
punten mee in de sporttas naar Lies-
hout.

BCL-H1 - BC Zidewinde-H1: 4-4
Na een dramatische start met twee 
verliespartijen in de eerste dubbelpar-
tijen én een verlies van eerste heer Bert 
Manders stond BCL-H1/BouwCenter 
Swinkels snel op een 0-3 achterstand. 
Tweede heer Wouter van Vijfeijken 
bracht de ommekeer door in een ultie-
me krachtsinspanning te winnen van 
rivaal Walter van de Lee met 17-21, 
21-19 en 21-19. Jeroen van der Heiden 
deed er een schepje bovenop door met 
21-10, 21-10 zijn singlepartij te win-
nen. Laurence Roijackers deed het ook 
prima. Hij won na een puike partij in 
twee duidelijke sets. Doordat de afslui-
tende mixpartijen werden gedeeld 
kwam er 4-4 op de borden te staan en 
heeft ‘het tandje erbij’ uiteindelijk een 
terecht gelijkspel gebracht.

Nuenen zingt
Nuenen zingt op zondagmiddag 18 
november van half 5 tot half 6, in het 
‘van Goghkerkje’ aan de Papenvoort,  
bekende geestelijke liederen uit meer-
dere tradities. En we leren een geliefde 
Engelse hymne. Wilt u met ons mee 
komen zingen? 

Hockey

Rabobank Dommevlstreek wederom 
hoofdsponsor van Hockeyclub Nuenen
 
Op zaterdag 3 november ondertekenden Edwin Leenes -directievoorzitter 
Rabobank Dommelstreek- en Yorick Bonte -penningmeester van Hockey-
club Nuenen-, het nieuwe contract waarmee de continuering van de jaren-
lange samenwerking bekrachtigd wordt.
 

pij; bij clubs waar mensen elkaar ont-
moeten en samenwerken.
Rabobank Dommelstreek en Hockey-
club Nuenen zijn er zeer trots op dat 
zij de komende tijd wederom  met el-
kaar deze sportieve samenwerking 
aangaan!

Rabobank is al meer dan 18 jaar suc-
cesvol partner van de Koninklijke Ne-
derlandse Hockeybond.
Sport inspireert en verbindt. Rabo-
bank sponsort zowel het nationale 
team als lokale clubs. Daarmee staan 
zij als bank midden in de maatschap-

Frans Foolen uit Lieshout voortre� elijke 
winnaar van vierde wedstrijd 
Door Antoon Hurkmans 

Afgelopen vrijdag werd alweer de 4de rik wedstrijd gespeeld bij de suppor-
tersclub RKSV Nuenen. In een meer dan goed bezette rik arena werd er weer 
volop strijd geleverd voor de overwinning en het bleef tot het einde span-
nend en sfeervol.

op vrijdag 16 november bij de suppor-
tersclub RKSV Nuenen aanvang 20.00 
uur en ook dan is weer iedereen van 
harte welkom om deel te nemen. Z owel 
leden als niet leden, ervaren of onerva-
ren, alle Rikkers zijn van harte welkom. 
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

Uitslag rikken 2 november
1 Frans Foolen  115 punten
2 Harold van Bree  86 punten
3 Hans van de Reek 84 punten
4 Ludo van den Berg  81 punten
5 Hennie van den Velden 80 punten
6 Geert Bons 76 punten
7 Ria Hurkmans  43 punten
8 Noud Leenders  43 punten
9 Mia Marquenie  39 punten
10 Toine Raaijmakers  39 punten

Voor de pauze was het een matige ver-
toning en het leek erop of het dezelfde 
kant op zou gaan als de vorige wedstrijd 
met lage scores. De leiding na de eerste 
speelronde was voor Hennie van de 
Velden met 81 punten en op grote af-
stand gevolgd door Ria Hurkmans met 
43 punten. Na de pauze werden de 
bordjes duidelijk verhangen en er ont-
stond een hoogstaand spelletje met een 
meer dan voortreffelijke spelende Frans 
Foolen uit Lieshout die met 115 punten 
de grote winnaar werd, gevolgd als goe-
de tweede door Harold van Bree met 86 
punten en met op de derde plaats Hans 
van de Reek met 84 punten,
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week een prooi voor Hennie van de 
Velden.
Vrijdag 9 november is het geen rikken. 
De volgende rik wedstrijd is dan weer 

Rikken

	  

Boekenweek 2019:   
23 maart t/m 31 maart

Wie schrijft het 
beste verhaal over 
‘de moeder,   
de vrouw’
Het thema van de Boekenweek 2019 is 
‘de moeder , de vrouw’ en in het kader 
daarvan organiseert Cultuur Overdag 
i.s.m. Bibliotheek Dommeldal, Nuenen 
een verhalenwedstrijd over dit thema.
Waarschijnlijk kent, (of heeft gekend), 
iedereen wel een speciale vrouw in zijn 
of haar leven , een, sterke, moedige, au-
tonome vrouw, die iets speciaals voor 
je betekent (of heeft betekend) of iets 
heel speciaals gedaan heeft. Of dit nou 
je moeder, je zus, je oma, je tante of 
welke vrouw dan ook is, maakt niet uit. 
Maak over deze vrouw een mooi en 
pakkend verhaal, schrijf het op en 
stuur het in.
Het verhaal mag niet meer dan 500 
woorden bevatten. Een 5 koppige jury 
beoordeelt de verhalen en de 5 beste in-
zendingen mogen op 24 maart 2019 hun 
eigen verhaal komen (of laten) (voorle-
zen bij de dorpsboerderij Weverkeshof 
tijdens een feestelijke afsluiting. Hier-
over volgt later nog informatie.

In Nuenen is heel veel schrijftalent dus 
doe mee!! De winnaar krijgt bovendien 
een prijs, eeuwige roem en publicatie 
in diverse media.

 Stuur je verhaal voor 15 februari 2019 
naar info@cultuuroverdag.nl of naar 
Bibliotheek Dommeldal, vestiging 
Nuenen. Jhr. Hugo van Berckellaan 18.
5671 CH Nuenen
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Heedoedemee VHJK
Door Karin Aarts-Janss en

Ook de VHJKers deden zaterdagavond hun uiterste best om goed voor de 
dag te komen. Zij mochten deze avond gebruik maken van basisschool de 
Mijlpaal en teamcaptain Paul van Aken was aangesteld om de avond te lei-
den en tot een goed einde te brengen.

Tien Team goed op dreef        
bij vijfde HeeDoedeMee
Door Gerrit van Ginkel

Hee doede mee?

Team Witte Geit en 3 Kraaien
Door Caroline van Nes

drive-in bioscoop was een groot suc-
ces, al waren het wel erg veel vragen die 
daaruit voortkwamen. Met het nodige 
teamwerk kwamen we er gelukkig uit. 
De high-five opdracht zorgde voor veel 
hilariteit, over het algemeen werd er 
weer een behoorlijke portie creativiteit 
gevraagd van de deelnemers.
De hele avond liepen mensen in en uit 
en op het laatst werden alle originele 
pagina’s  verzameld en kon het vragen-
boek, keurig op tijd, weer worden in-
geleverd. Organisatie weer bedankt, 
we zijn heel benieuwd naar de uitslag!

Er was gekozen voor een andere tac-
tiek dan vorig jaar, omdat die niet hele-
maal naar wens was gegaan. Ook de lo-
catie was anders, Maike en Laurens 
van Stralend040 zaten in ons team dus 
we mochten quizzen in hun mooie 
pand aan de Voirt, perfect centraal ge-
legen. In de verschillende ruimtes 
werd het al gauw stil, in opperste con-
centratie stortten we ons op de vragen. 
Gaandeweg werd er meer overlegd en 
werden vragen waar we niet uitkwa-
men onderling geruild.
De opdracht bij Coppelmans in de 

en papier in de aanslag, klaar om te be-
ginnen. Niet veel later kwam de team-

Om 18.30 uur zat de hele groep, goed 
voorbereid, met laptops, tablets, pen 

Nieuw dit jaar voor het Tien Team was 
de verdeling van de vragen. Iedere groep 
kreeg een aantal vragen zoals die bin-
nenkwamen. Men ging er dus vanuit dat 
in iedere groep voldoende parate kennis 
aanwezig was. Er was een groep die de 
vragen deed waar de groepen niet uit-
kwamen en er was een groep die in de 
verwarmde schuur terecht kon voor 
vragen en oplossingen op handenarbeid 
gebied. Een ruime groep stond paraat 
voor de buitenopdrachten en een tiental 
stond thuis klaar voor ingewikkelde 
zoekopdrachten.
Verrassend was een aantal vragen over 
een van de vorige edities van HeeDoe-
deMee. Verder was de moeilijkheids-
graad van de 5e uitvoering iets minder 

Om kwart voor zes volgde een briefing 
voor alle deelnemers van het team 
waarbij de laatste nieuwtjes of weten-
waardigheden werden doorgenomen.

Breekbaar van 9ART De expositie geeft een bijzonder over-
zicht van hoe 9 verschillende kunste-
naars het thema Breekbaar hebben bena-
derd. David van der Linden van Galerie 
Bonnard hield zondag een inspirerend 
openingspraatje waarin hij treffend de 
overeenkomst tussen de beginnende en 
gearriveerde kunstenaar verwoordde: 
hoe kwetsbaar het is om naar buiten te 
treden met je werk; je binnenste als het 
ware te kijk te hangen. Zeker wanneer 
het thema ook nog eens over breekbaar-
heid/kwetsbaarheid gaat.
De expositie is gratis te bezichtigen tot 
half december. Loop gerust even bin-
nen tijdens de openingstijden van Het 
Klooster, Park 1, Nuenen. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.9art.nl. Ook voor contactge-
gevens, als u een van de kunstenaars 
wilt ontmoeten.

De 9 kunstenaars van 9ART. V.l.n.r: Ine Voss, 
Mieke Sebregts, Karel Snijders, Rian van 
Doormaal, Inez Visser, Irma van Gemert, 
Ans Becks, Yolande Rommers, Ellen Valk

captain met de nodige opdrachten en 
een prachtige glossy aansnellen en kon 
men aan de slag. Al vrij snel had men 
in de gaten dat het ook dit jaar niet 
eenvoudig zou zijn om als eerste te 
eindigen.
Op de opdrachten buiten zat niet ie-
dereen te wachten maar ook daarvoor 
gingen 2 personen op de fiets door de 
kou op pad om zoveel mogelijk straten 
te kopen, geld te verdienen en punten 
binnen te halen.
De hele avond werd er over en weer 
gediscussieerd. Als je niet meer verder 
kon met je vragen, was er altijd wel 
weer iemand anders die dacht het wel 
te weten en werden de vragen doorge-
schoven.
Iedereen was zeer geconcentreerd be-
zig, tijd voor koffie of iets anders was 
er nauwelijks.
En wat waren er veel vragen en zo ge-
varieerd. Over van alles. En wat was 
het veel. Veel te veel.
Om 23.15 riep de captain dat we moes-
ten stoppen. We waren nog lang niet 
klaar. Maar de enveloppe moest inge-
leverd worden voor 23.30 uur. Dat 
hebben we gehaald..

Het begon relaxed: iedereen zocht een plek uit, op het gemakje werden de 
laptops geïnstalleerd en daarna werd samen wat gegeten, met wie daar zin 
in had. Toen een aantal teamleden naar het openingsfeestje vertrokken 
was, begon de spanning een beetje op te bouwen. Ze kwamen terug met 
HET BOEK en onmiddellijk werden de gespannen waslijnen volgehangen 
met de vragen. Het kon beginnen!

Een professionele opzet en toch Brabantse gemoedelijkheid en gezellig-
heid, dat zijn de ingrediënten bij het Tien Team dat al vele jaren gehuisvest 
is in de oude boerderij van Van Tien aan de Kerkstraat.

hoog. Het dalende aantal inschrijvin-
gen is hieraan waarschijnlijk debet.
Bij het Tien Team is weinig of geen 
verloop en goede catering is hier zeker 
een belangrijke oorzaak van. Een goe-
de mix van jong en oud bij veel teams 
is een goede zaak en wellicht de moti-
vering voor het organiserend team om 
op de ingeslagen weg door te gaan.
Nog een keer dank aan de Familie van 
Tien voor de gastvrije ontvangst en de 
ruime catering. 

 Zondag 28 oktober werd onder grote belangstelling de groepsexpositie 
Breekbaar van 9ART geopend in Het Klooster in Nuenen. Zo’n 200 belang-
stellenden waren onder de indruk van de ruim 40 schilderijen en beelden.
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60 jaar Rond de Linde

Gezellige bijeenkomsten   
en raadsvergaderingen totaal
Al meteen, zo’n 40 jaar geleden, vanaf den beginne als redacteur van 
Rond de Linde, vond ik de vergaderingen van uitgevers en redactie gezel-
lige en ruim avondvullende bezigheden. Ze werden meestal besloten met 
een rijk en bijzonder smakelijk hapje en drankje.  Nog met redacteur Toon 
Spreeuwenberg in ons midden eindigde zo’n vergadering eens in een 
Eindhovens restaurant aan de Kerkstraat waar de bediening in cadans liep 
met het klokgelui van de Catharinakerk. 

Gehele raadsvergadering
Na het afscheid van Toon belandde 
ondergetekende tijdens de maande-
lijkse raadsvergaderingen aan het 
perstafeltje in de raadzaal op het ge-
meentehuis. Toon Spreeuwenberg 
was de overbekende Nuenense ge-
meenteambtenaar die als redacteur 
vanaf de prilste RdL-jaren al het 
nieuws verzamelde vanuit het ge-
meentehuis en de gemeenteraad. 
Mijn maandelijkse verhuizing naar 
de raadzaal was op vriendelijk ver-
zoek van de uitgevers. Voor deze  
nieuwe redacteur een bijzonder curi-
euze en mogelijk gewaagde  uitda-
ging. Op gepaste afstand volgde ik 
wel de lokale politiek, maar was ver-
der zo maar matig geïnteresseerd in 
de Nuenense politieke promenades. 
“Ge moet wel proberen een verslag te 
maken van de gehele raadsvergade-
ring, zeker van elk raadslid één op-
merking in je verhaal vermelden”, zo 
maakten de uitgevers en Toon me 
veelzeggend duidelijk. De ervaren pu-
blicist van het gevarieerde plaatselij-
ke nieuws gaf trouwens nog meerde-
re praktische tips. Al bij al geen 
geducht probleem die raadsvergade-
ringen. Goed luisteren en een verhaal 
schrijven kon ik toch zeker wel.  

Verkeerde inschatting
In een 60-jaar RdLbijdrage van voor-
malig hoofdredacteur Wil Vermeulen 
las ik over een prik van zijn scherpe 

pen. Dergelijke scherpe-pen-prikken 
waren van mij niet te verwachten, 
daarvoor was mijn politiek inzicht te 
gering en indachtig de verkregen 
hints niet slim.
Maar verdorie, hoe kon het nou toch 
dat belangrijke, meer belangrijkere 
en de  hoogst belangrijkste opmer-
kingen van raadsleden niet in mijn 
raadsverhaal waren opgenomen?
Het antwoord op deze vragen wil-
den zekere raadsleden graag weten 
op donderdagavond of vrijdagmor-
gen na de plaatsing van het verga-
derverslag in Rond de Linde. Vrouw-
lief nam thuis altijd de telefoon op, 
maar deed dat een paar raadsverga-
deringen verder niet meer op don-
derdagavond en vrijdagmorgen. 
Toch weer niet de wijze raadgevin-
gen opgevolgd van de bestuurders 
en mijn illustere voorganger. Toch 
weer duidelijk de verkeerde inschat-
ting gemaakt van belangrijke poli-
tieke uitspraken. Toch weer niet be-
grepen dat juist die opmerking 
hoogst belangrijk was. Toch weer 
naast het potje gepiest en dat bij 
herhaling na elke raadsvergadering.

Een opluchting toen zich een nieuwe 
redacteur aanmeldde voor deze re-
dactionele klus op het gemeente-
huis. Nog dankjewel Wil.

Gust de Haan
Oud oud-redacteur

 

Van 10.00 tot 15.30 uur is er een leuk 
programma in Het Klooster met be-
wegen op muziek, verhalen vertellen, 
een heerlijke lunch, accordeonmuziek 
en meezingen en een hapje en een 
drankje. Tijdens  deze dag wordt 
het mantelzorgcompliment uitgereikt, 
de waardering van de gemeente voor 
alle mantelzorgers die zijn aangemeld 
bij het Steunpunt Mantelzorg in de 
vorm van een bedankbrief en een ver-
goeding.

Mantelzorgwaarderingsactie 
Op vrijdag 9 november kunt u uw 
waardering tussen 10.00 en 15.30 uur 
in Het Klooster op komen halen, ook 
als u niét mee doet aan het program-
ma. Kunt u het mantelzorgcompli-
ment niet op komen halen? Dan kunt u 
iemand anders vragen om dat te doen. 

Laat u dat het steunpunt s.v.p. wel even 
weten via email: steunpuntmantel-
zorg.nuenen@levgroep.nl  of tele-
foonnummer  040-2831675. U wordt 
verzocht uw identiteitskaart of pas-
poort mee te nemen.

Op onderstaande data is er gelegen-
heid de waardering op te halen bij het 
Centrum voor Maatschappelijke Deel-
name (CMD), Aardappeleterssteegje 3 
in Nuenen:
• Maandag 12 november van 13.00 

tot 17.00 uur.
• oensdag 14 november van 13.00 

tot 17.00 uur.
• Donderdag 15 november van 17.00 

tot 20.00 uur.
• Vrijdag 1  november van 09.00 tot 

13.00 uur.

Steunpunt Mantelzorg
Er zijn veel mantelzorgers in Nuenen. 
Het Steunpunt Mantelzorg Nuenen 
wil graag weten wie zij zijn en hen on-
dersteunen. Als u zich aanmeldt bij dit 
steunpunt ontvangt u:
• individuele begeleiding en algeme-

ne informatie.
• de gratis nieuwsbrief.
• een uitnodiging voor het mantel-

zorgcafé.
• komt u mogelijk in aanmerking 

voor de gemeentelijke mantelzorg-
waardering.

Dag van de Mantelzorg 
 
Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van de LEV-
groep, organiseert op vrijdag 9 november de dag 
van de mantelzorg. Op deze dag worden de man-
telzorgers in de gemeente  Nuenen in de schijn-
werpers gezet.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl
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u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1
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De Stockbempt 44 Nuenen     UNIEKE KANS IN HET CENTRUM VAN NUENEN! 
Op een gewilde locatie in een fraai complex gelegen ruim 4-kamer appartement (betreft het grotere type) welke is voorzien van een lichte 
woonkamer, deels open keuken, moderne badkamer, 3 ruime slaapkamers en een eigen parkeerplaats en berging in de parkeerkelder. 

te koop

Barisakker 37 Nuenen
Perfect onderhouden tweekapper met garage, 4 slaapkamers, zonnige 
achtertuin gelegen op loopafstand van scholen, winkelvoorzieningen en 
het centrum van Nuenen. Dit betreft een extra breed type ten opzichte 
van andere woningen in de Barisakker.

• Inhoud: 361 m3
• Woonopp: 144 m2
• Bouwjaar: 1978
• Vraagprijs: €  357.500,00 k.k

verkocht

Van Hovengaarde 16 Nuenen
In de wijk Beekstraatse Velden gelegen twee-onder-een-kapwoning 
met garage. De woning is voorzien van een royale woonkamer met 
open haard en open keuken, 4 slaapkamers en een privacy biedende 
achtertuin.  De woning is gesitueerd in een rustige doodlopende straat 
nabij het centrum van Nuenen, uitvalswegen en buitengebied.

• Inhoud: 391 m3
• Woonopp: 126 m2
• Bouwjaar: 1990
• Vraagprijs: € 359.000,00  k.k

verkocht

Lieshoutseweg 49 Nuenen
UNIEKE KANS: Prachtig bouwkavel in een 
bosrijke omgeving met vele mogelijkheden.
Midden in de bossen van Lieshout ligt een bungalow met enorme 
beboste tuin rondom voorzien van extra opstallen zoals een hobby-/
kantoorruimte.

• Inhoud:  260 m3
• Woonopp: 80 m2
• Bouwjaar: 1940
• Vraagprijs: € 695.000,00 k.k

verkocht

Schout Leytengaarde 6 Nuenen
Instapklare tussenwoning voorzien van 4 slaapkamers, een luxe keuken en 
een onderhoudsvriendelijke achtertuin met eigen achterom en aluminium 
veranda en extra brede berging gelegen op het westen. De woning is aan 
zowel voor- als achterzijde vrij gelegen aan een verkeersarm deel van de 
straat  in Nuenen-oost met vrij uitzicht over een speelveld.

• Inhoud: 325 m3
• Woonopp: 108 m2
• Bouwjaar: 1993
• Vraagprijs: € 269.000,00  k.k

verkocht

De Doorn 35 Nuenen
Moderne en lichte tussenwoning met vernieuwde open keuken, 2 
slaapkamers  en een op zuid westen gelegen privacybiedende achtertuin 
met eigen achterom. De woning is gelegen in jonge en kindvriendelijke 
woonomgeving  Nuenen oost nabij diverse voorzieningen en op 
� etsafstand van het gezellige centrum van Nuenen.

• Inhoud: 242 m3
• Woonopp: 77 m2
• Bouwjaar: 1982
• Vraagprijs: € 215.000,00  k.k

verkocht

Dalkruiddreef 13 Nuenen
Royale vrijstaand geschakelde woning met garage en een op het 
zonnige zuiden gesituee rde achtertuin. De woning is gelegen aan een 
rustige straat in Nuenen-Zuid nabij het centrum van Nuenen alsmede 
het winkelcentrum Kernkwartier, scholen, sportaccommodaties en de 
uitvalswegen.

• Inhoud: 607 m3
• Woonopp: 157 m2
• Bouwjaar: 1974
• Vraagprijs: € 439.000,00  k.k

te koop

Refelingse Erven 163 Nuenen
Geschakelde eengezinswoning met royale woonkamer, kantoor- en 
hobbyruimte en extra badkamer op de begane grond, 3 slaapkamers en 
een badkamer op de verdieping.  De woning is gelegen in Nuenen zuid 
nabij winkelcentrum Kernkwartier en sportgelegenheid. De woning is 
levensloopbestendig door de vele voorzieningen op de begane grond!

• Inhoud: 480 m3
• Woonopp: 165 m2
• Bouwjaar: 1972
• Vraagprijs: € 289.000,00 k.k

te koop

De Vlos 17 Nuenen
In Nuenen-Oost treft u deze ruime vrijstaande woning. Diverse 
voorzieningen, scholen en een mooi wandelgebied bevinden zich op korte 
afstand. De woning is voorzien van een lichte woonkamer, open keuken, 
drie slaapkamers, een studie/werkkamer en een badkamer. Daarnaast 
beschikt de woning over een bergzolder en een aangebouwde garage. 

• Inhoud:  520 m3
• Woonopp: 113 m2
• Bouwjaar: 1985
• Koopsom: € 340.000,00  k.k

te koop

open huis

vrijdag 9 november 15.30-17.30 uur

+ zaterdag 10 november 10.00-12.00 uur

• Inhoud:  405 m3 • Woonopp: 135 m2 • Bouwjaar: 1996 • Vraagprijs: € 499.000,00  k.k

5 

‘Het klimaat verandert’ tentoon-
stelling bij opening druk bezocht
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen woensdag waren twee klassen van BS de Nieuwe Linde aanwezig 
bij de opening van de tentoonstelling in de Bibliotheek Nuenen, ‘Het kli-
maat verandert, hoe houden we droge voeten.’ Ook kwamen de eerste geïn-
teresseerde bezoekers al binnen.

weersomstandigheden. Het verschil van 
een versteende tuin of een groene tuin 
werd heel aanschouwelijk voorgesteld.
Er waren ook interactieve stands ge-
plaatst zoals een camera besturen die 
het riool van binnen bekeek of water-
overlast oplossen via een computer.
Deze zomer leerde ons dat door de 
enorme hoosbuien en de lange periode 
van droogte ons klimaat verandert. 
Het besef dat we er zelf iets aan kun-
nen doen is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid waarbij ook de jeugd 
betrokken is.

Wethouder Joep Pernot en Lex Huij-
bers van het Waterschap hielden ieder 
vanuit hun eigen gezichtshoek een 
korte openingstoespraak. Wethouder 
Joep Pernot reikte aan de aanwezige 
leerkrachten nog wat studiemateriaal 
uit dat in de klas gebruikt gaat worden.
De jeugd kon op een formulier wat vra-
gen beantwoorden waarvan de ant-
woorden te vinden waren door de hele 
bibliotheek te doorlopen. De jeugd 
werd voorgehouden dat we het weer 
niet kunnen veranderen maar we kun-
nen wel de kans verkleinen op extreme 

Wethouder Pernot reikt studiemateriaal uit aan de aanwezige leerkrachten op bezoek in de bieb

 40-jarig bestaan van de 
Zonnebloem afdeling Nuenen
Op 2 november werd het 40-jarig jubileumfeest van de Zonnebloem afde-
ling Nuenen gevierd waarvoor vele genodigden, gasten en vrijwilligers wa-
ren uitgenodigd.

ren wilden komen, zij overhandigde 
hen een prachtige bos bloemen als 
dank voor het vele extra werk wat zij 
verrichten.

Daarna vond er een huldiging plaats 
van drie vrijwilligers; Ank Kessels en 
Riky Foederer voor hun 40-jarig lid-
maatschap en Truusje Wiegmans die 
25 jaar bij de Zonnebloem is. Yvonne 
had voor ieder van hen een persoonlijk 
woordje en tevens bedankte zij hen, bij 
het overhandigen van de zeer bijzon-

Iedereen werd ontvangen met een 
kopje koffie en iets lekkers, in de 
prachtige sfeervolle ingerichte zaal van 
John Geven Studio’s.
De opkomst was groot en voorzitter 
Yvonne Onstenk heette iedereen van 
harte welkom. Ze vertelde in het kort 
het ontstaan en de ontwikkeling van de 
Zonnebloem afdeling Nuenen. Zanger 
Tim Remie zorgde voor een prachtig 
muzikaal optreden met bijzondere 
luisterliedjes waar de mensen erg van 
hebben genoten.

Burgemeester Houben hield een kleine 
toespraak en feliciteerde natuurlijk de 
Zonnebloem met dit bijzondere jubi-
leum. Ondertussen was het personeel 
van John Geven druk in de weer met 
het verzorgen van de drankjes en de 
heerlijke hapjes. Er werd lekker ge-
smuld. Het programma ging verder en 
de voorzitter vroeg of de vrijwilligers, 
Ria en Germiek van bezoekwerk en 
Sjanny van activiteiten, even naar vo-

dere cadeautjes, voor alles wat zij voor 
de Zonnebloem doen en in al die jaren 
gedaan hebben.
Na het zingen van zijn laatste lied, 
kreeg zanger Tim Remie een daverend 
applaus en werd ook hij door Yvonne 
verrast met een kleine attentie. Hierna 
werden John en Nicole Geven ge-
vraagd even naar het podium te ko-
men Yvonne sprak haar dank uit voor 
het mede organiseren van deze prach-
tige middag en zij overhandigde aan 
beiden een presentje. Natuurlijk sloot 
de voorzitter deze middag af met een 
bedankje aan iedereen en vertelde dat 
men bij het verlaten van de zaal nog 
een klein cadeautje van de Zonne-
bloem zouden ontvangen. Er volgde 
een daverend applaus. Iedereen nam 
het cadeautje in ontvangst dat ge-
maakt was bij ‘Sweet Suprise’ onder 
leiding van Christy van Moorsel. Bij 
het weggaan werden door velen be-
dankjes en complimenten gegeven 
voor deze geweldige middag.

  Cadeautje nodig?
Voor de feestdagen of binnenkort een 
feestje en geen zin om weer met het-
zelfde cadeau aan te komen? Kom dan 
op 11 november tussen 11.00 en 16.00 
uur naar het Dorpshuis te Lieshout. 
Daar zullen tal van hobbyisten hun 
creativiteit tonen. Er is veel diversiteit: 
Schilderijen, kaarten, knuffels, sjaals, 
zeep enz enz. De entree is gratis! 
Mocht u zelf een tafel willen huren, dat 
kan! Mail voor meer info naar Sandra 
van der Aa, kvlieshoutnb@gmail.com
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Nieuwe jeugdprins(es)
Hebben jullie al enig idee wie onze nieuwe jeugdprins(es) gaat worden en 
op welke school hij of zij zit? Misschien hebben de hints van de vorige weken 
je al een eind op weg geholpen? De spanning stijgt: nog maar een ruime 
week en dan wordt het grote geheim eindelijk onthult!

Hebben jullie al enig idee wie onze nieuwe jeugdprins(es) gaat worden en 

Voor Prins Nick en Prinses Esmée zit 
het er dan helaas alweer op, maar niet 
eerder dan dat we dubbel en dwèrs af-

scheid van ze hebben genomen. Op za-
terdagmiddag 17 november maken we 
er met alle kinderen uit Nuenen een 
gezellig feest van!
Neem al je vriendjes en vriendinnetjes 
uit de klas of je sportteam mee, zodat 
we er een super leuke middag van kun-
nen maken. Gedurende de middag zal 
steeds duidelijker worden wie de kar 
gaan trekken tijdens het Nuenense 
Jeugdcarnaval.
Hier nog een paar hints waardoor je 
misschien al een idee krijgt......

5) Ik ben vaak in mijn nopjes 
6) Ieder weekend word ik in het bos 
gedropt 
7) Het feest stroomt door de straat
8) Zeg maar ja, dan krijg je er 2!

Volgende week volgen de laatste hints!

Prinsenbal Nederwetten

Wie wordt de nieuwe Prins(es)    
in Nederwetten?
Op zaterdagavond 10 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De Wet-
ters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden. De avond begint om 
20.00 uur met het afscheid van de huidige kartrekkers Prins Preparé en zijn 
adjudanten Importé en Overkâppé.

Prins(es). In totaal zijn er nu 11 aanwij-
zingen gepubliceerd. Aan u om de juis-
ten naam erbij te zoeken. Laat het ons 
weten. Kijk voor meer informatie ook 
op www.cvdewetters.nl
Kom gezellig kijken hoe leuk carnaval kan 
zijn in onze mooie gezellige locatie. Ieder-
een is welkom en de toegang is gratis.

Om klokslag 11.11 uur zullen de nieu-
we kartrekkers op het podium staan.
Er kan een fantastische prijs gewon-
nen worden als u raadt wie de nieuwe 
Prins(es) is. Om iedereen te helpen ge-
ven we hier de laatste twee aanwijzin-
gen in de vorm van afbeeldingen die 
van toepassing zijn op de nieuwe 

 CV de Narre-Kappen (4)

 Narregat   
jubileert…  
Nieuwe hoogheid  
is er klaar voor!
Echt niemand weet dat de nieuwe 
hoogheid elke avond lachend het dorp 
binnenrijdt. Een bolide vol binnenpret 
zullen we maar zeggen. Niemand weet 
wat hij weet, en daarom lacht hij in zijn 
vuistje! Toch is het daarom extra grap-
pig om te zien hoe iedereen er toch 
maar zo snel mogelijk achter kan ko-
men wie er dit jaar het podium zal sie-
ren. De raaiers en verraaiers doen hun 
best maar de zekerheid waarmee ze 
aangeven te weten hoe het dit jaar zit 
begint steeds meer te wankelen en de 
twijfel wordt steeds groter. 
Op zaterdag 24 november zal iedereen 
het kunnen zien dus schrijf het vast in 
de agenda!
Voor deze week kunnen jullie weer aan 
de slag met de volgende aanwijzingen:
6 14 is niet zomaar een getal
7 Hij komt overal en nergens

 Wie wordt de nieuwe prins(es)    
van CV De Dwèrsklippels?
Aankomend weekend start het Carnavalsseizoen! Hebben jullie er ook zo’n 
zin in? De eerste Prinsenwissels staan op de agenda en op zaterdag 17 no-
vember zijn de Dwèrsklippels aan de beurt. 

ken zij zich bekend: zaterdag 17 no-
vember om 23.11 uur in Het Klooster. 
Iedereen is welkom vanaf 20.11 uur!
Hier volgt weer een aantal nieuwe 
hints. Op de Facebookpagina van de 
Dwèrsklippels vind je naast de hints, 
ook nog muzikale aanwijzingen.

• 1 x 5 + 6 = 11
• Vroeg of laat; het is altijd hollen 

of stilstaan
• Na één keer bronwater smaakte 

het toch naar meer

Die middag nemen we eerst afscheid 
van Prinses Esmee en Prins Nick en 
om 20.11 uur zwaaien Prins Hospitalis 
en Adjudanten Hotella, Terra en Coif-
fura af. Nog even terugblikken op een 
fantastisch carnaval 2018 en dan…. het 
grote moment waar iedereen op 
wacht: de bekendmaking van de nieu-
we Prins(es) en zijn/haar hofhouding. 
Hebben jullie al een vermoeden wie 
ons Prinselijk gezelschap gaat worden? 
Er wordt al flink gespeculeerd maar of 
het klopt? Over anderhalve week ma-

Prinsenwissel  
Raod van 
Zatterdag
Nu komt het toch wel heel snel dich-
terbij, aanstaande zondag 11 novem-
ber organiseert de Raod van Zatterdag 
haar prinsenwissel in residentie Park-
hotel Auberge Vincent. Heb je alle aan-
wijzingen tot nu toe kunnen oplossen? 
Of heb je nog wat meer informatie no-
dig?

Hieronder de volgende drie aanwijzin-
gen van de PKC:

7.  De brand is altijd ver weg of juist 
dicht bij.

8.  Hij/zij gaat vaker voor dik dan 
voor dun.

9.  Hij/zij leent ze graag uit.

De laatste twee aanwijzingen, nummer 
10 en 11, worden tijdens de prinsen-
wissel bekend gemaakt. Dus kom en 
los deze puzzel op! Vanaf 15.11 uur 
ben je van harte welkom aan het Park 
69 in ons prachtige dorp.

 Wie wordt de nieuwe prins(es)    

 CV de Narre-Kappen (4)

Nieuwe hoogheid  

Prinsenwissel  

De welpen van    
scouting Rudyard Kipling 
strijden met de ouders
Mijn ouder is de beste! Jawel, de welpen papa’s en mama’s hebben afgelo-
pen weekend om deze titel mogen strijden!  We begonnen met diverse spel-
len: dennenappels vangen, touwtrekken, � kkie stoken, bal-in-auto-schoppen 
en... herken jij met blinddoek op je eigen kind. Dat is natuurlijk knap 
lastig!

CARaoke, vanuit 1 auto een liedje zin-
gen en hopen dat je kind weet welk 
liedje het is. En als laatste:  al vliegend 
dobbelstenen gooien en de ouders 
maar rennen met de kruiwagen om ze 
te vangen.

En dan de winnaar.. Lucas en mama!! 
Maar eigenlijk zijn ze allemaal win-
naars, want wat hebben de ouders en 
kids allemaal goed mee gedaan!! 

Na het eten van Macaroni en het spe-
len van een pubquiz gingen de kids 
naar bed. De ouders nog even niet, 
maar ook zij zaten ’s morgens weer fris 
aan het ontbijtje met ei. 
De 4 ouder-kind koppels met de hoog-
ste score gingen op zondag de laatste 
spellen spelen om te strijden voor de 
mooie grootste beker.
Spijkerbroek hangen terwijl de reken-
sommen om je oren vliegen. 

Panoramaschilderijen krijgen 
een nieuwe plek in Nuenen 
Na diverse jaren tentoongesteld te zijn geweest in de winkelpanden aan de 
Berg, heeft een groot aantal schilderijen van het ‘Levenspanorama van Vin-
cent van Gogh’ een nieuwe plek gevonden in ons mooie dorp. Deze schilde-
rijen zijn afkomstig van het grote 90 meter lange levenspanoramaschilderij 
dat in 2009 geschilderd is door 51 Nuenense kunstenaars. Het was in dat 
jaar 125 jaar geleden dat Vincent in Nuenen woonde en schilderde. In dit ‘Le-
venspanorama’ werd op 45 schilderijen (afm. 2.00m x 1.20m) het leven uit-
gebeeld van Vincent van Gogh vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. 

Koppelaar’ Nederwetten, Gemeente-
huis wethouder Ralf Stultiëns, Bijna 
Thuis huis Nuenen. Twee werken zijn 
aangekocht. De nieuwe eigenaren zijn 
enthousiast en hebben een mooie plek 
beschikbaar gesteld zodat de schilde-
rijen voor alle Nuenenaren zichtbaar 
blijven. 

Vincentre heeft momenteel nog 
slechts 10 schilderijen beschikbaar 
voor verkoop c.q. schenking. Mocht u 
nog belangstelling hebben voor zo’n 
uniek schilderij dan kunt u contact op-
nemen met Marianne Poulissen (06 13 
599 473) a.poulissen@onsnet.nu of 
Marianne Schellekens (06 23 554 112) 
info@marianneschellekens.nl. De op-
brengst van deze resterende schilderij-
en wordt gebruikt voor educatieve 
doeleinden in het museum. 

Het afgelopen jaar zijn diverse schilde-
rijen verkocht voor privé- of zaken-
doeleinden. De opbrengst is besteed 
aan een educatieve ‘multi touch table’ 
met informatie en opdrachten over het 
leven van Vincent van Gogh in het 
museum Vincentre. Een aantal schil-
derijen is geschonken aan publieke in-
stellingen in Nuenen, met de afspraak 
dat deze werken toegankelijk blijven 
voor het Nuenense publiek. 
De afgelopen week heeft Vincentre 
wederom 13 schilderijen uit het le-
venspanorama van Vincent van Gogh 
een mooie plek kunnen geven in Nue-
nen. 11 Schilderijen gingen naar Het 
Klooster, Het Nuenens College, Archi-
pel Thuis, Huiskamerproject ‘De 
Goudvink’, Zuidzorg Nuenen, Basis-
school Heuvelrijk Gerwen, Dorpshuis 
‘D’n Heuvel’  Gerwen, Dorpshuis ‘De 

Leerlingen van het Nuenens College bij een van de geschonken schilderijen

Wil van de Laar 
maakt nieuwe 
raad van bestuur 
de Zorgboog 
compleet 
Met ingang van 1 februari  start Wil 
van de Laar als lid raad van bestuur 
van de Zorgboog. Mevrouw van de 
Laar (55) is momenteel regiomana-
ger bij BrabantZorg en is een erva-
ren manager in de ouderenzorg. 

Wil van de Laar heeft een achter-
grond als wijkverpleegkundige. Sinds 
2000 is zij werkzaam bij Brabant-
Zorg. Eerst als kwaliteitscoördinator 
en later als locatie- en regiomanager. 
"Met Wil van de Laar verwelkomen 
wij een bestuurder met veel ervaring 
in de zorgsector alsook een strategi-
sche verbinder die de samenwerking 
opzoekt", aldus Betty van der Walle, 
voorzitter raad van toezicht de Zorg-
boog. "Als zorginnovator wil zij graag 
een bijdrage leveren aan de uitdagin-
gen in de zorg." 

Coby Nogarede-Hoekstra, voorzitter 
raad van bestuur de Zorgboog, kijkt 
uit naar de samenwerking met haar 
nieuwe collega. "Ik ben blij dat met de 
komst van Wil van de Laar de raad van 
bestuur weer op volle sterkte is. Onze 
achtergronden en ervaring vullen el-
kaar goed aan, waarbij Wil een uitge-
breide ervaring toevoegt op het gebied 
van sociale en technologische innova-
ties in de ouderenzorg. We vinden el-
kaar in een gedeelde toekomstvisie 
voor de Zorgboog waarbij we met een 
breed aanbod blijven inspelen op de 
wensen vanuit alle generaties."

17 november 2018
14:30 - 17:00 uur

Theaterzaal het Klooster
Zaal open om 14:15 uur

Benieuwd wie de nieuwe jeugdprins/prinses is?

Kom en doe mee met REN JE ROT!

presente
ert:

het jeugdprinsenbal 
2018 met

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl



LINDEBLAADJES

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

PUZZELHOEKWeek 45

Horizontaal: 1 vuurmond 4 takje 6 plant 9 vis 11 plaats in Noord-Brabant 13 gekheid 
16 kleintje 18 Europese taal 21 wilde woudezel 23 uitgave 25 metaal 26 rivier in Oostenrijk 
27 in elkaar 28 rijksgrens 29 bergplaats 31 dierengeluid 32 meterton 33 Frans lidwoord 
34 naar 35 televisie 36 lengtemaat 38 namiddag 39 achter 40 water in Friesland 
41 deel van het lichaam 43 bergweide 44 longkwaal 47 sportman 49 bedekte spot 
50 honingbij 51 bouwland 54 uitgestrekt 55 gewicht 57 deel van het gebit 
5959 Europese vrouw 60Europese vrouw 60 vogel 61 getal

Verticaal: Verticaal: 11 waterplantje 2waterplantje 2 Griekse letter 3 neon 4 bouwland 5 scheepstouw 
6 persoonlijk voornaamwoord 7persoonlijk voornaamwoord 7 kortom 8 vorderen 10 tijdstip 12 rivier in Schotland 
14 runderbiefstuk 15runderbiefstuk 15 min 17 naïef 19 evenzo 20 echter 22 rampspoed 24 bediende 
30 behoeftig 31 mand 37mand 37 houtrot 40 vulkaan op Sicilië 41 land in Midden-Amerika 
42 heks 45 soldatenloon 46soldatenloon 46 zeegod 48zeegod 48 hoeveelheid 49 Ierse verzetsgroep 52 drinkgerei 
53 wandversiering 56 dat is 58dat is 58 na Christus

A D O N I S A L B A S T
K O P E N D E L A N R
O K E E N D E M I E O B I
K O M A F E N E S H O R T
O M A N W E I D S A D E M
S E D O E L M A T I G I E

D I A I N I A E E N
O I N E D E R L A N D A I
V A A T E M E L T I M A M
A N D E S E G O P S A L M
A T E T A R E N T E A D E
L P R U L L R I N G R

S T A T I G S A L A D E

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

Oplossingen wk 44
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Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AAIEN
AMBTSGEWAAD
ASIEL
BOXEN
BRUTO
EISEN
ELITE
FAMILIEFILM
GENRE
GIERIG
GRASZAAD
GRAUW
GRENS
GRIMAS
GROOTJEGROOTJE
HOFJEHOFJE
HYPNOTISERENHYPNOTISEREN
INTIMITEITINTIMITEIT
KERKHOFKERKHOF
KIEUWKIEUW
KRENGKRENG
KRUISBOOGKRUISBOOG
MAART
MACHINEARBEIDERMACHINEARBEIDER
MINIMALISTMINIMALIST
NIETIG
ODYSSEE
ONZINNIG
PAMPA
PLEIN
RATTEN
RIBES
SNAUWEN
STANK
STICHTING
TUNER
TURNLES
TWEED
VERSIE
WILSBESCHIKKING
ZEEMEERMIN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
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

9 1 5 6
7 5 1

3 7
9 8 4

8 9
7 6 2
5 9

9 8 3
1 8 2 6

Sudoku

week 43, Dhr. R. Deenen, Nuenen.

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

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

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

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.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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, 
email: informatie@ivits.nl 
www.ivits.nl

TE HUUR: Tijdelijke opslag 
vanaf 3 m2 in Lieshout. Zie: 
Denopslag.nl

TE KOOP: Wegens verhui-
zing, allerlei spullen te koop. 
Zaterdag 10 nov. 2018 van 
10.00 tot 16.00 uur. Stad van  
Gerwen 2, Gerwen.

TE KOOP: Scootmobiel 
Travelux Infineon 3 LWB. 
± 2500 km. In goede staat. 
Tel: 040-2838263.

TE KOOP:  OPEN-
HAARDHOUT, blokken/
stammen, zelf klein maken 
en/of kloven. € 3,50 per volle 
kruiwagen of € 20,- per m3. 
Pallethout gratis af te halen. 
Op afspraak: 06-53238197. 

GEVRAAGD: Schoon-
heidsspecialiste is 
op zoek naar praktijk 
ruimte ± 25 m2. Tel: 
06-39332628.

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
administraties | belastingen | advies

Voirt 55, 5671 HB Nuenen
M 06-41184188

info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

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.

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a       Nuenen       040 7440270

Iedere woensdag & donderdag

3 gangen menu
Tomatensoep van op de BBQ gepofte tomaat

***
op de BBQ bereide kippendij met authentieke 
satésaus naar het recept van mijn Indonesische 
schoonmoeder met handgesneden friet en atjar

***
brownie van de BBQ met vanilleijs.

op woensdag & donderdag:

€19,95

BIJLES WISKUNDE/RE-
KENEN/ECONOMIE Info: 
06-18342282 Marianne Kas-
telijn of wiskundeleren@
outlook.com  

Vincent v Goghplein 99
5671 DV Nuenen
040 - 284 03 33
info@neworiental.nl
www.neworiental.nl

OPENINGSTIJDEN
dinsdag gesloten!
ma t/m vr : 16.00-21.30
za t/m zo : 13.00-22.00
feestdagen : 13.00-22.00

Chinees - 
Indisch 
specialiteiten 
restaurant

MAANDMENU NOVEMBER

voor 2 personen 1795

# MINI LOEMPIA’S (6 STUKS)

# KIPSATÉ (2 STUKS)

# FOE YONG HAI 
 Omelet met diverse groente in tomatensaus

# BABI PANGANG IN PIKANTE SAUS

# SESAME YU
 Licht gepaneerde vis met licht gezoete saus

# SZECHUAN KIP
 plakjes kipfilet in pikante saus

Gestoomde Jasmijn rijst - nasi - bami naar keuze
Mihoen een toeslag van 2,-

•  In- en verkoop personenauto’s en 
bedrijfsauto’s 

•  Onderhoud en reparatie personen-
auto’s/bedrijfsauto’s/campers 

• Schade reparatie 
• APK keuringen 
• Airco service 
• Inbouw alarmsystemen

Boxtelseweg 57
5298 VB, Liempde
0411 63 26 67
info@autobedrijfbekkers.nl
www.autobedrijfbekkers.nl

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

HEIDEPLANTEN
BLOEMBOLLEN

POTCHRYSANTEN
ENZ.
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Uitnodiging: 

Jubileumconcert Mondharmonica 
Orkest ‘De Luchthappers’ 
 Mondharmonica Orkest ‘De Luchthappers’ bestaat 25 jaar. Dit willen ze graag sa-
men met u vieren! Ze nodigen alle inwoners van Nuenen van harte uit voor dit gra-
tis toegankelijk jubileumconcert op zondag 11 november van 14.00 - 17.00 uur in 
Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 101 in Nuenen. Vrienden van de Akkers 
sponsoren dit gratis concert. Dit jubileumconcert wordt mede opgeluisterd met een 
spetterend gastoptreden van Liederentafel Mariahout. Tot zondag 11 november!

Drijehornick-lezing 

Gesloopte boerderijen en 
verdwenen wegen op Eckart 
Het eiland Eckart, tussen Dommel en Dooigraaf, was aanvankelijk een aparte 
heerlijkheid met een eigen bestuur en rechtbank. Elf jaar lang vormde Eckart sa-
men met Nederwetten één gemeente. De oude bebouwing, voornamelijk boerde-
rijen, en ook de oude wegenstructuur, zijn in de 60-jaren van de vorige eeuw ge-
heel verdwenen. Zelfs de naam Eckart voor dit gebied is verdwenen. De nieuwe 
wijken kregen de namen Oude Gracht-Oost en De Luytelaer. Onlangs heeft 
heemkundekring De Drijehornick een Terugbeeldzuil geplaatst met informatie 
over Eckart. Omdat herberg Eeckaerde uit de 18e eeuw het enige nog bestaande 
niet-gesloopte pand van het oude Eckart is, is die locatie gekozen om daar het in-
formatiepaneel te plaatsen.
Over de gesloopte boerderijen en de verdwenen wegenstructuur van Eckart ver-
telt Jos Hüsken in de Drijehornicklezing. Jos Hüsken en zijn zoon Bauke zijn on-
dermeer de auteurs van het boek ‘Boerderijen uitgegumd, een nieuw stadsdeel 
ingetekend’.
De Drijehornick-lezing wordt georganiseerd door heemkundekring De Drijehor-
nick op donderdag 15 november vanaf 20.00 uur in basisschool De Dassenburcht 
aan de Jacob Catsstraat. De toegang is voor leden maar ook voor andere belang-
stellenden gratis.

Een van de gesloopte boerderijen aan de inmiddels ook niet meer bestaande Soeter-
beekseweg in het oude Eckart

  Informatiemiddag babbeltrucs 
en veilig internetbankieren
Donderdag 15 november 14.00 uur; bovenzaal van Scarabee naast de sport-
hal de Hongerman, Mantelmeeuwlaan 12. Voor alle senioren in Nuenen. 
Toegang gratis.

Babbeltrucs
Steeds blijkt dat ‘criminelen’ slimmer 
worden in het benaderen van argeloze 
burgers. Senioren worden de laatste 
tijd steeds meer persoonlijk of via de 
telefoon benaderd.
• Vreemde telefoontjes. Etc.
• Microsoft die met waarschuwin-

gen komt en inloggegevens vraagt, 
terwijl Microsoft zulke zaken nooit 
vraagt in een mail

• Mensen die hun diensten aan de 
deur aanbieden

Hoe doorzie je de trucs van deze op-
lichters en wat kun je hieraan doen? 
Samen met de Lindespelers laten we 
de babbeltrucs in de praktijk passeren. 
Een ‘ervaringsdeskundige’ vertelt zijn 
verhaal. 

U kunt zich voor deze middag aanmel-
den via babbeltrucspvge@gmail.com. 
Vermeld s.v.p. hoeveel personen en 
naam. De middag wordt georganiseerd 
door de PVGE Nuenen.

Internet bankieren wordt steeds be-
langrijker. Hoe kan je zo veilig moge-
lijk zelf bankieren via internet? Hoe 
doorzie je malafide mailtjes; hoe veilig 
kun je gegevens downloaden naar je 
PC. Vele voorbeelden hebben het 
nieuws gepasseerd. 
• E-mails  waarin je gevraagd wordt 

goede doelen te steunen en waarin 
meteen ook je bankgegevens wor-
den gevraagd.

• E-Mails die je P  kunnen gij elen
• Prij en  die je kunt winnen etc. en 

waarin terloops ook naar allerlei 
persoonlijke gegevens wordt ge-
vraagd.

De mensen van SeniorWeb informeren 
ons over veilig internetbankieren en vei-
lig gebruik van je PC. Waar moet je op 
letten, wat moet je beslist niet doen! etc.

Rad van Fortuin  
bij Jan Linders   
groot succes 
Tijdens de eerste dag van de feestelijke 
heropening van Jan Linders stond Cul-
tuur Overdag met een Rad van Fortuin 
in de winkel. De vrijwilligers bedanken 
alle klanten hartelijk voor hun sponta-
ne, lieve reacties en bijdragen. De actie 
was een groot succes. Met de op-
brengst wordt onder andere een nieu-
we seizoensfolder gemaakt én is een 
verlaagde toegangsprijs van de mati-
neeconcerten in het Van Goghkerkje 
mogelijk. 

In Perspectief, coaching & therapie bij verlies en verandering
Maaike de Graaf
06 3360 7650
www.maaikedegraa�.nl

Van der Stappen uitvaartverzorging
Sigrid Hielkema-Tas, uitvaartverzorger
06 1008 9142
www.vdstappen.nl

Uitnodiging

Licht op
Oude Landen Oude Landen 

Samen herdenken

Onze overleden dierbaren 
in het licht en in de warmte 

van onze herinnering.
    Voor wie steekt u een lichtje aan?

Zaterdag 17 november 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur
begraafplaats Oude Landen, Beekstraat 48a te Nuenen

U bent van harte uitgenodigd. Ook 
als uw dierbare elders zijn of haar 
laatste rustplaats hee� gevonden.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, 
hartelijkheid, levensvreugde en liefde is plotseling 

van ons heengegaan ons mam en Beppe

Joukje de Jong
echtgenote van 

Amand Dorrestein †  

Zij overleed op 90-jarige leeftijd.

 kinderen, kleinkinderen 
 en achterkleinkind

Nuenen, 6 november 2018
Correspondentieadres: Vredehofstraat 22, 3761 HB Soest 

U kunt afscheid nemen van Joukje op donderdag 
8 november en vrijdag 9 november van 19.00 tot 20.00 
op haar kamer in verzorgingshuis Akkers, 
Margot Begemannstraat 25 te Nuenen.
De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 
12 november om 12.30 uur in de aula van crematorium 
Heeze, Somerenseweg 120 te Heeze.

Indien u zich betrokken voelt, bent u van harte welkom.

Taalkabaal   
is verhuisd 
Taalkabaal, de Nederlandse les voor 
anderstaligen, is verhuisd naar de 
Goudvinkhof 12A. We hebben enkele 
weken ruimte in de bibliotheek gekre-
gen, maar dat was helaas niet de ge-
schikte ruimte voor ons. We starten 
gezamenlijk met koffie en thee, waarin 
de ontmoeting centraal staat. Daarna 
wordt de groep in vier taalniveaus ver-
deeld.
Het is heel belangrijk voor onze doel-
groep om zich thuis te gaan voelen in 
Nuenen. De Goudvinkhof 12A heeft 
een prachtige, grote ruimte en enkele 
kleinere, zodat deze locatie voldoet. 
Taalkabaal, dat onder de LEV GROEP 
valt, is erg enthousiast over dit nieuwe 
onderkomen. 
Vanaf donderdag 8 november zijn niet 
alleen vrouwen maar ook mannen wel-
kom bij de Nederlandse les. De les be-
gint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 
uur. Deelname is gratis. Loop gerust 
eens binnen.  Hartelijk welkom! 

Programma november        
KBO Lieshout 

reeks Kunstgeschiedenis, die dit jaar 
voor de 7e keer georganiseerd wordt. 
De avond vindt plaats in het Dorpshuis 
en begint om 20.00 uur. Het onder-
werp is Giovanni Bellini (1430-1516), 
een kunstschilder uit de Italiaanse re-
naissance die wordt beschouwd als de 
voorloper van de Venetiaanse School. 
Zijn werk markeert de definitieve 
breuk met de gotische stijl.

Korenmidddag 
Op woensdag 21 november wordt door 
ons Seniorenkoor ‘Vogelenzang’ voor 
de 14de keer de jaarlijkse Korenmiddag 
voor Seniorenkoren georganiseerd in 
de theaterzaal van het Dorpshuis. Aan 
deze middag wordt deelgenomen door 
7 koren uit Brabant en Limburg. En na-
tuurlijk door ons eigen koor. Belang-
stellende Lieshoutse KBO leden zijn 
van harte welkom om te komen luiste-
ren naar een gevarieerd programma. 
Aanvang 13.30 uur.

Kienavond
KBO Lieshout organiseert op vrijdag 9 
en vrijdag 30 november kienavonden 
met mooie prijzen in het Dorpshuis. Ie-
dereen, jong en oud, lid of geen lid van 
de KBO is van harte welkom om eens 
aan te schuiven aan een van de lange ta-
fels en een avond gezellig mee te kie-
nen. We beginnen te kienen om 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Samen Uit Eten
Op woensdag 14 november gaan we 
Samen Uit Eten. Deze keer is de keuze 
gevallen op Gasterij d’n Heikant in 
Aarle-Rixtel. We zijn welkom vanaf 
18.00 uur. Het adres van d’n Heikant is: 
Asdonkseweg 6, 5735 SP Aarle Rixtel. 
U kunt zich aanmelden bij de Inloop 
t/m uiterlijk dinsdag 13 november.

Lezingenreeks Kunstgeschiedenis
Op maandag 19 november is de twee-
de lezing van de succesvolle lezingen-

Excursie Vughts Raadhuis 
Op donderdag 22 november brengen we 
een bezoek aan het vroegere Vughtse 
Raadhuis. Het huis is een blikvanger van 
de eerste orde. Het illustere Rijksmonu-
ment, de voormalige villa Leeuwenstein, 
is in 2009-2010 prachtig gerestaureerd. 
We worden om 14.00 uur verwacht. 
Gidsen leiden ons rond door het schitte-
rende gebouw met zijn glorieuze inrich-
ting. Er is plaats voor 40 deelnemers. De 
prijs is  € 5,00 inclusief koffie, maar voor 
leden van KBO Lieshout geldt de gere-
duceerde prijs van € 3,50. 
U kunt zich tot en met 13 november 
opgeven bij de Inloop. We gaan met ei-
gen auto’s, samen poolend. Laat u even 
weten of u zelf wilt rijden of liever 
meerijdt. Wie meerijdt betaalt de 
chauffeur € 3,00 euro voor de benzine.

Inloop
Iedere dinsdagmorgen van 10.00 uur 
tot 11.30 uur is de Inloop in het Dorps-
huis. Loop eens binnen en maak ken-
nis met een dynamische en veelzijdige 
seniorenvereniging.
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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.

t/m zaterdag 1 december
9.00 uur elke zaterdag Wilgen knotten

 IVN/Nuenen
Wolvendijk, Nuenen

Maandag 5 t/m zaterdag 10 november
Collecteweek Alzheimer Nederland

Donderdag 8 november
09.30 uur Computercafé iCloud: 

wat kan je er mee?
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 8 november 
10.30 + 14.30 + 19.30 uur  

Een wonder in Orenburg - Rusland
het Kerkelijk Centrum ‘de Regenboog’
De Regenboog, Sportlaan 5, te Nuenen

Vrijdag 9 november
10.00-15.30 uur LEVgroep 

Dag van de Mantelzorg 2018
Het Klooster

Vrijdag 9 november
20.00 uur Rikken in Piet Renders paviljoen 

RKVV Nederwetten
20.00 uur Kienavond KBO Lieshout

Dorpshuis Lieshout

 Vrijdag 9 en zaterdag 10 november 
20.11 uur Wanneklets festival

kantine Sportpark Oude Landen

Vrijdag 9 november
20.30 uur Theatervoorstelling ‘Kuub-Stapel’

Het Klooster
CarnavalsNieuwjaar in Café Ons Dorp

Zaterdag 10 november
14.00-01.00 uur Feestavond t.b.v. 

prijsuitreiking dorpsquiz Heedoedemee
terrein achter De Collse Hoeve 

aan de Collse Hoefdijk 24

Zaterdag 10 november
20.00-02.00 uur Prinsenbal Carnavals 

Vereniging ‘De Wetters’. MFA ‘de Koppelaar’ 
Nederwetten

Zaterdag 10 november
20.00 uur Theatervoorstelling 

‘Cascade in Rosso’. Het Klooster
20.30 uur ‘t Boekels Kwartierke

Ons Tejater Lieshout

Zondag 11 november
11.00-16.00 uur KVL creabeurs. 

Dorpshuis te Lieshout
13.00-17.00 uur Vernissage expositie ‘Wan-

nahaves’. SHE Art Gallery, De Huufkes 34

Zondag 11 november 
14.00 uur Donateursconcert Drumfanfare 

Jong Leven. D’n Heuvel Gerwen 
14.00-17.00 uur 25-jarig Mondharmonica 
Orkest ‘Luchthappers’. Gasterij Jo v. Dijkhof

Zondag 11 november
14.30 uur Cultuur Overdag - Vincent van 
Amsterdam speelt Bach. Van Goghkerkje

15.11 uur Prinsenwissel Raod van Zatterdag 
residentie Parkhotel Auberge Vincent

12 t/m 17 november
Collecte voor kinderen met een handicap

Maandag 12 november
14.00 uur Lezing van de apotheker 

C. Wammes over ‘Wijs met medicijnen’
de Heuvel in Gerwen

Dinsdag 13 november 
19.00 uur Informatieavond Vormsel Parochie 

Nuenen. H. Clemenskerk, Park 55
20.00 uur Wielercafé

café De Stam in Gerwen

Woensdag 14 november 
20.00 uur Art Night, een lezing over design

Kunsthandel Art Dumay, 
Cockeveld 4 Nuenen

Donderdag 15 november
09.30 uur Computercafé iPad/iPhone - 

iOS12. Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 15 november 
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm 
‘Victoria & Abdul’. Het Klooster

Donderdag 15 november 
14.00 uur Infomiddag veilig internetbankieren 

en babbeltrucs. Scarabee 
19.30 Ontmoeting ruilkring Lets Nuenen

Dorpsboerderij Weverkeshof, Nuenen

Donderdag 15 november
20.00 uur Drijehornick-lezing: gesloopte 

boerderijen en verdwenen wegen op Eckart  
basisschool De Dassenburcht, 

Jacob Catsstraat

������������������

T 040 844 8630    info@degroofuitvaart.nl   www.degroofuitvaart.nl

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 10 november 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Pe-
ters.
Zondag 11 november 11.00 uur: vie-
ring, motettenkoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker P. 
Peters.

Misintenties 
Zaterdag 10 november 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart en familie; Henk 
Donath; Marietje Swinkels - van Don-
gen (vanwege verjaardag).
Zondag 11 november 11.00 uur: Jean-
ne Straathof - Scholtes; Tiny Matthijs-
se - Lemmens; Cobie Stachuletz - Dok-
man; Riet Vroomen - Beutener; Loek 
en Herman Kappelhof - Lemmens; 
Tinie en Bert de Greef; Antoon en 
Francien van der Linden - Meulendijks 
en hun kleindochter Kim; Cees Meu-
lendijks.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Narda 
van Eijk - Adriaans, Broek 4. Wij wen-
sen de familie en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

De opbrengst van de extra collecte voor 
Missio bedroeg in Nuenen € 266,60.
Hartelijk dank daarvoor.
 
St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties
Piet Loonen; Wilhelmina Maria van 
Hout - Jansen; Johannes Jansen en Do-
ra Rooijakkers; Sjef en Lena Saris - 
Swinkels; Ben Lijten, vanwege trouw-

dag; Piet van Dijk; Overleden ouders 
Martinus Donkers en Hanneke Don-
kers - van Acht; Maria Donkers - Bekx.

Mededelingen
Afgelopen week is Piet Loonen, van 
Heuvel 2, op 75-jarige leeftijd overleden. 
Wij wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies. 

De opbrengst van de extra collecte voor 
Missio bedroeg in Gerwen € 108,15.
Hartelijk dank daarvoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 november 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintentie
Piet Coolen; Jo Teunisse - Biemans; 
Sjef Versantvoort; Jan van der Loo; 
Marietje Linders - Coppelmans.
 
Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte voor 
Missio bedroeg in Nederwetten € 100,65.
Hartelijk dank daarvoor.

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

Zondag 11 november zal Relikwido in 
de dienst voorgaan. U bent van harte 
welkom om deze dienst met ons mee te 
vieren! Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. De collec-
te is voor het Binnenlands diaconaat.
Daarnaast zal aanstaande zondag mid-
dag om 16.00 de eerste Kind-op-Schoot 
dienst van dit seizoen plaatsvinden. 
Een korte dienst voor kinderen van 0 
tot en met +/- 7 jaar. (Groot)ouders 

zijn uiteraard welkom en de kinderen 
mogen hun knuffel meenemen. Na de 
dienst is er limonade met wat lekkers.
Voor meer informatie: zie onze web-
site en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donder 8 november. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van de 
vier heilige gekroonde martelaren. 
Vrijdag 9 november. 07.15 uur H. Mis, 
Wijding van de Basiliek van de Aller-
heiligste Verlosser (St. Jan van Latera-
nen); gedachtenis van H. Theodorus, 
martelaar. 
Zaterdag 10 november. 08.30 uur H. 
Mis, H. Andreas van Avellino, belijder; 
gedachtenis van H. Tryphon, Respici-
us en Nympha, maagd, martelaren. 
10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 11 november. 25ste Zondag na 
Pinksteren. 
Maandag 12 november 18.30 uur H. 
Mis, H. Martinus I, paus en martelaar. 
Dinsdag 13 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Didacus, belijder.
Woensdag 14 november 07.15 uur H. 
Mis, H. Josaphat, bisschop en marte-
laar.
Woensdag 7 november. 07.15 H. Mis, 
H. Willibrordus, patroon van Neder-
land. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube.

Heel bijzonder, heel gewoon, 
gewoon een heel bijzonder persoon. 
We zullen je missen, iedere dag.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
 bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heen gegaan mijn lieve man, 
ons pap en trotse opa

Leo van den Nieuwenhof 
-Leonardus Johannes-

 Nuenen, 31 mei 1944                    † Maastricht, 1 november 2018

echtgenoot van

Annie van den Nieuwenhof-Engels

 Nuenen: Annie van den Nieuwenhof- Engels 
 Nuenen: Reinald & Esther 
  Maud

Correspondentieadres: 
coöperatie DELA t.a.v. familie van den Nieuwenhof 
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven. 

De uitvaart heeft op woensdag 7 november plaatsgevonden.

t/m zondag 13 januari 
woe- en zondag 13.00-17.00 uur. 

Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery

De Huufkes 34, Nuenen

Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

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

Elke maandag
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen

Jo van Dijkhof

Elke woensdag
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren

Jo van Dijkhof

Maand november
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur 

ingang van het EMK terrein 
aan het Wettenseind.

 Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband 

Fysioth. Kwiek, V. v Goghstraat 139 Nuenen
13.30-15.30 uur schilderen/tekenen o.b.v. 

ervaren lerares. Jo van Dijkhof

Elke dinsdag en woensdag
Di. 9.30-12.30. Woe. 19.30-21.30

Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick, 

Papenvoort 15A

Meedoen aan het  Levend Kerstverhaal? 
Ervaar de twinkelende lichtjes in het donker, voel de spanning als de Romeinse 
soldaten langs marcheren en ruik de wierook bij de Wijzen uit het Oosten. Op 
zaterdag 22 december wordt op het terrein van de Dorpsboerderij ‘Weverkes-
hof’ in Nuenen het inmiddels traditionele Levend Kerstverhaal opgevoerd. 

cors, kinderen die willen zingen in het 
engelenkoor, mensen die willen helpen 
bij de catering, gids willen zijn of een 
rol op zich willen nemen (bijv. herder 
of wijze). Iedereen is van harte welkom!
Voor meer info kun je contact opnemen 
met Dorine Smilde (06-38308089) of 
meld je vóór 15 november aan via info@
levendkerstverhaal.nl. Een sfeerimpres-
sie van het ‘Levend Kerstverhaal Nue-
nen’ is terug te vinden op Youtube.

Het eeuwenoude kerstverhaal over de 
geboorte van Jezus wordt hier uitge-
beeld. Ook dit jaar ontbreken koning 
Herodes, de engelen en de herders 
niet. Laat u verrassen door de nieuwe 
elementen met een knipoog naar het 
hedendaagse. De voorbereidingen zijn 
inmiddels in volle gang om er ook dit 
jaar weer een evenement vol ervarin-
gen neer te zetten voor jong en oud.

Je kunt meedoen
Om het Levend Kerstverhaal uit te 
kunnen voeren zijn veel mensen nodig. 
Als je mee wilt helpen, meld je dan nu 
aan! We hebben mensen nodig voor 
het opbouwen en afbreken van de de-

Kienavond   
KBO Lieshout 
Seniorenvereniging/KBO Lieshout or-
ganiseert in het Dorpshuis op vrijdag 9 
november een kienavond met mooie 
prijzen.  De prijzenpakketten bestaan uit 
levensmiddelentassen, vlees en koffie-
pakketten en enveloppen met geld. De 
prijzen voor de loterij zijn vele vleesprij-
zen. Ook maakt u kans op de jackpot. Ie-
dereen, jong en oud, lid of geen lid van 
de KBO is van harte welkom om eens 
aan te schuiven aan één van de lange ta-
fels en een avond gezellig mee te kienen. 
We beginnen te kienen om 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur. Iedereen is 
welkom in het Dorpshuis te Lieshout . 
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK
Donderdag 8 november 
Maarheeze 1 - EMK 1  . . . . . . . . . 20.00
Vrijdag 9 november 
EMK 2 (zaal) - Woens. Boys 3 . . . 20.00
Zaterdag 10 november 
Best Vooruit VE1 - EMK VE1  . . . . 16.45
EMK G1G - Roosendaal G1G  . . 10.00
Zondag 11 november
Acht 2 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - SCG’18 5 . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - RKSV Heeze 4  . . . . . . . . . 11.00
RKGSV 4 - EMK 7  . . . . . . . . . . . . . . 11.00

RKVV  NEDERWETTEN
Zaterdag 10 November 
Brabantia VE2 - Nederw. VE  . . . 16.30
Zondag 11 November 
Nederwetten 2 - Nuenen 9  . . . 10.00
Nederwetten 3 - SBC 10  . . . . . . 11.00
DBS 5 - Nederwetten 4  . . . . . . . 10.30
RKSV Heeze VR1 - Nede. VR1 . . . 12.30
Acht VR1 - Nederwetten VR2  . . 14.30

RKSV NUENEN
Zaterdag 10 november
RPC VE1 - Nuenen VE1  . . . . . . . . 16.15
Zondag 11 november
Nuenen 1 - Brabantia 1  . . . . . . . 14.30
Nuenen VR1 - Bavel VR2  . . . . . . . 12.00
Rood Wit V 1 - Nuenen 2  . . . . . . 14.30
Nuenen VR2 - Festilent VR1  . . . 10.00
Nuenen 3 - Beerse Boys 4  . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - Tivoli VR1  . . . . . . . 14.30
Nuenen 4 - Essche Boys 2  . . . . . 12.00
Brabantia 5 - Nuenen 5  . . . . . . . 12.00 
Nuenen 6 - Beerse Boys 8  . . . . . 10.00
Braakhuizen 4 - Nuenen 7  . . . . . 11.00
Nederwetten 2 - Nuenen 9  . . . 10.00
Nuenen 10 - Dommelen 5  . . . . 12.00

Winst in laatste wedstrijd van 1e helft veldseizoen

NKV 1 - De Rivalen 19-14
Door Samira Veninga

 Wegens een aftasting door hevige regenval een aantal weken geleden, 
stond alsnog de wedstrijd van NKV 1 tegen de Rivalen uit Doesburg op het 
programma. De allerlaatste wedstrijd alvorens de warme zaal opgezocht 
gaat worden.

Knappe overwinning op de koploper

Nederwetten - De Rakt  4-2
Door Louis Staals

Het leek wel lente op sportpark de Koppel. Een temperatuur van 12 graden 
en een heerlijk zonnetje. In alle opzichten waren de dames en heren suppor-
ters verwend in het duel tegen koploper de Rakt uit Uden. In de eerste helft 
ging het allemaal nog redelijk gelijk op maar Nederwetten had de wedstrijd 
in handen. 

nense zijde en de Rivalen wisten tot 
een verschil van 3 doelpunten en min-
der terug te komen. Kort daarna recht-
te NKV 1 haar rug en speelde professi-
oneel de wedstrijd uit aan de hand van 
een uitstekend spelende Mike Bekkers. 
In de laatste minuut kwam Nik van den 
Heuvel, invaller en speler van NKV A1, 
nog tot scoren wat de eindstand op 19 - 
14 bracht.
Uiteindelijk een zeer goede uitslag 
waardoor NKV 1 met een goed gevoel 
richting de zaal gaat, waar het als doel-
stelling heeft kampioen te worden in 
de 4e klasse.

derwetten. 10 minuten later zag, de 
overigens rustig leidende scheids-
rechter van der Putten, een duidelijk 
buitenspel over het hoofd en kon de 
Rakt een tegentreffer aantekenen, 3-1. 
Koen Joosten presteerde het in de 80e 
minuut om een bal die op de lijn van 
het Rakt doel lag in plaats van in de 
goal uit de goal te schieten maar 3 mi-
nuten later zette Toon van Rooij na 
een geweldige actie alsnog de 4-1 op 
het scorebord. Hij nam de bal aan, 
legde hem breed op Wim van Kro-
nenburg die hem net niet onder con-
trole kreeg, maar de terugspringende 
bal kwam opnieuw bij Toon van Rooij, 
die kapte 2 spelers uit en maakte het 
feest voor Nederwetten compleet. 
Het Blauw Blauw Blauw en Wit klonk 
nog vele uren daarna in de volle kanti-
ne en het vertrouwen naar de weg 
omhoog ontsproot in vele supporters 
harten.

Voor beide ploegen stond er echter 
nog flink wat op het spel. De Rivalen 
stonden met nog 0 punten onderaan in 
de 3e klasse en hadden dus een over-
winning nodig om weer aansluiting te 
vinden. NKV kon met de 2 punten die 
te verdienen waren een grote stap zet-
ten naar handhaving. 
Vanaf het startsein was NKV erg scherp 
en dit resulteerde dan ook in een voor-
sprong van 4 doelpunten. Echter, na 
een kwartier in de eerste helft stopte de 
doelpuntenmachine en moest er hard 
gewerkt worden voor de punten.
De tweede helft begon zwak aan Nue-

In de 18e minuut gaf Mathijs Merks een 
afgemeten voorzet op Toon van Rooij 
maar zijn kopbal scheerde de lat aan de 
verkeerde kant. In de 40e minuut was 
het echter wel raak. Toon van Rooij 
maakte zich knap vrij, kapte enkele te-
genstanders uit, rechts voor het doel, 
en met een geweldige diagonale pegel 
zette de kersverse vader de 1-0 op het 
scorebord. Dit was ook de ruststand.
Na de pauze leek de Rakt orde op za-
ken te willen stellen maar in de 59e 
minuut legde opnieuw Mathijs Merks 
een bal rechts op Toon van Rooij en 
deze zou zelf hebben kunnen scoren 
ware het niet dat de bal van richting 
werd veranderd door een de Rakt spe-
ler en die gleed de 2-0 tegen het net. 
In de 72e minuut was het de opnieuw 
zeer aanwezige Mathijs Merks die een 
haarscherpe corner nam en deze werd 
snoeihard ingekopt door Willem van 
Rooij 3-0, wat een weelde voor Ne-

Hein Snellen van Vollenhoven ontdoet zich van  twee verdedigers

Nederwetten - De Rakt  4-2

EMK - De Raven 4-0
Door John de Jong

Kort na het begin van de wedstrijd werd de wedstijd feitelijk al beslist: links-
back Daan de Jong gaf van achteruit een prima pas naar Rick van den Bo-
gaard die vanaf de linkervleugel de bal direct verlegde naar de rechterkant 
waar de vrijgekomen Ruud Boerema met een prima schot EMK op een 1-0 
voorsprong bracht. 

zakte het spelniveau omdat de echte 
noodzaak niet meer aanwezig was, werd 
Kevin Aarts nog vervangen door Bas 
Verberne, maar keerde het niveau van 
de eerste helft niet meer terug. De Ra-
ven kon geen vuist meer maken en EMK 
hoefde niet meer zo nodig. Nog één 
keer kon het thuispubliek de handen op 
elkaar krijgen na een individuele actie 
van de Man of the Match Rick van den 
Bogaard die zijn derde doelpunt van de 
middag liet noteren, 4-0.

Nadat direct hierna EMK nog enkele 
doelkansen kreeg, werd duidelijk dat De 
Raven (zonder enkele vaste basisspelers 
vanwege blessures), het EMK vanmid-
dag niet echt moeilijk kon maken. Na 
een dikke 20 minuten spelen maakte 
Rick van den Bogaard het tweede doel-
punt van de middag (2-0) en was de ‘vo-
rentscheidung’ al gevallen. Diezelfde 
Rick van den Bogaard maakte net voor 
rust aan alle illusies een einde door de 
3-0 ruststand aan te tekenen.  Na rust 

Korfbal

Trimsoftbal definitief    
van start bij HSCN 
Vond je vroeger op school softbal of slagbal ook zo leuk ? Wil je niet ieder 
vrij weekend een competitiewedstrijd spelen, maar wil je wél in teamver-
band aan je conditie werken? Dan is trimsoftbal echt iets voor jou om (weer) 
te beginnen met sporten !

Kortom: Trimsoftbal is: gezellig, ont-
spannend, informeel, recreatief, vrij-
blijvend, relaxt en gezond. De 
trimsoftbaltrainingen zijn iedere 
maandagavond van 20.00 tot circa 
21.30 uur in Nuenen. Onder begelei-
ding van een trainer leer je gooien, 
vangen en slaan én er wordt ook aan 
de conditie gewerkt. Elke training 
wordt afgesloten met een onderling 
wedstrijdje en na afloop kan iedereen 
die wil gezellig samen in het clubhuis 
nog wat drinken. De kosten bedragen 
slechts euro 35,- per jaar, en alle beno-
digde materialen worden ter beschik-
king gesteld door honk-en softbalclub 
Nuenen. Wil je een keertje proef-
draaien? Heel graag! Meld je even aan 
via tc@hscn.nl en het is geregeld.

Opening hybride 
sportvelden 
in Gerwen en 
Nederwetten
Bij RKGSV Gerwen en bij RKVV Ne-
derwetten kunnen de elftallen voor-
taan op een hybride grasmat voetbal-
len. Een combinatie van kunst- en na-
tuurgras. Een duurzame oplossing die 
vele voordelen biedt. Wethouder Joep 
Pernot heeft de nieuwe velden op za-
terdag 3 november bij sportpark Ne-
derwetten geopend.
Afgelopen zomer zijn twee oefen-
sportvelden vervangen voor hybride-
grasvelden. Het combineert alle voor-
delen van een goed natuurgrasveld 
met de sterkte en levensduur van een 
kunstgrasveld.
Een hybride mat zorgt altijd voor een 
groen, uniform, stabiel en vlak speel-
veld. Het is bespeelbaar onder vrijwel 
alle omstandigheden. De trainingen en 
wedstrijden worden op dezelfde on-
dergrond gespeeld. 
Het veld heeft een veel hogere ge-
bruikscapaciteit t.o.v. traditionele na-
tuurgrasvelden en een levensduur van 
wel 15 tot 20 jaar.
De toepassing van een hybride gras-
systeem draagt bij aan een beter milieu 
en klimaat. Eenmaal volgroeid bestaat 
een hybride grasveld voor 90% uit na-
tuurgras waardoor het bijdraagt aan de 
reductie van CO2. 

Het is bedoeld voor volwassenen en 
het is voor zowel dames als heren, be-
ginners en gevorderden. Je hoeft dus 
geen honk-of softbalervaring te heb-
ben om deel te nemen aan trimsoft-
bal. Het verschil van niveau is niet van 
belang; gezelligheid en ontspanning 
staan voorop! 
Wat maakt trimsoftbal zo leuk?
Het is vrijblijvend. Kun je een keer 
niet dan is dat geen probleem en kom 
je de volgende keer gewoon wel. Je 
ontmoet veel sportieve mensen en na 
afloop van de training is er gelegen-
heid om gezellig in het clubhuis wat te 
drinken. Trimsoftbal is VEEL leuker 
dan een sportschool, want je bent lek-
ker ontspannen samen buiten bezig 
en je werkt aan je conditie!

Team Lissevoort 2 groene 
competitie najaarskampioen
Na een spannend seizoen is team Lissevoort 2 najaarskampioen geworden. 
Mijntje, Floor, Jasmijn, Lara, Joep en Huib (niet op de foto) hebben na een span-
nende competitie met 1  punt verschil  de titel op hun naam gezet.  Proficiat!!

Wow….. Tennis én Padel   
bij de Lissevoort
Onder een stralende najaarszon kwamen veel bezoekers zondag jl. een kijk-
je nemen bij de opening van de 2 prachtige padelbanen bij TV de Lissevoort 
(TVL). Met een rally van de wethouders Hetty Tindemans en Joep Pernot te-
gen bestuurders van TVL Piet van Happen en Leo van de Sande was de o�  -
ciële handeling een feit. De daaropvolgende demo van bekende (oud-PSV)
spelers Jan Heintze en Gerald Vanenburg (even waargenomen door Jeroen 
Theeuwen) tegen ervaren padellers Rob Jaspers en Kjel Beks genoot veel 
belangstelling, waarbij Pieter de Leijer van KNLTB deskundige uitleg gaf. 

duurzaamheid en de goede vereni-
gingsgeest in Nuenen, waardoor een 
vereniging als TVL kan bloeien. De 
padelcommissie organiseerde een 
eerste toernooi voor 50 heel enthou-
siaste leden. De padelbanen zijn voor 
de leden van TVL. Niet-leden kunnen 
ook kennismaken met deze nieuwe 
sport. Aanmelden kan via de website 
www.tvdelissevoort.nl. Voor de ken-
nismaking stelt de vereniging rackets 
en ballen ter beschikking. Meer infor-
matie over padel vindt men bij de 
KNLTB: https://www.knltb.nl/over-
padel/wat-is-padel/. 

Voorzitter Leo van de Sande memo-
reerde de mooie ontwikkeling van het 
park met duurzame investeringen in 
energie reducerende maatregelen. 
Met de realisatie van de 2 padelbanen 
en de verbeterde toegang tot het park 
zijn vooralsnog alle ingrediënten voor 
een gezonde toekomst aanwezig. De 
voorzitter vergat in de commotie de 
padelcommissie (Gijs, Boudewijn, 
Bobby, Theo, Florence, Marianne, 
Robin en Jeroen) te danken in zijn 
speech. 
Namens de Gemeente sprak wethou-
der Joep Pernot mooie woorden over 

Oud-PSVer Jan Heintze in actie op de pa-
delbaan

 Pieter de Leijer van KNLTB overhandigt een 
padel-scorebord aan voorzitter Leo van de 
Sande

Trimsoftbal definitief    
C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

Tennis

‘ Wanneklets’ i n 
kantine Sportpark 
Oude Landen
Voor de tweede keer op rij wordt in de 
kantine van Sportpark Oude landen het 
Wanneklets festival gehouden. Op vrijdag 
9 en zaterdag 10 november staat de top 
van Brabant op het gebied van Tonproa-
ten in de ton. Zowel winnaars van de Bra-
bantse kampioenschappen als finalisten 
van het Keijebijterstoernooi zullen hun 
opwachting maken. Een kaartje kost € 15,-
, de aanvang is op beide avonden om 20.11 
uur en u bent welkom vanaf 19.11 uur.



Feestelijke 
Wintercheckdag

Gratis 
Vakgarage Wintercheck

Tijdens onze Wintercheckdag kunt u een 
gratis Vakgarage Wintercheck uit 
laten voeren.  
 
Dit jaar is uw bezoek zelfs nog meer 
waard, want iedereen die een gratis 
Vakgarage Wintercheck laat uitvoeren 
krijgt tevens een mini abonnement op het 
blad Autovisie ter waarde van €21,-. 
Leuk om te krijgen of cadeau te doen! 

Ik zie u graag op zaterdag 10 november 
van 9:00 tot 16:00 uur

Tijdens de Vakgarage Wintercheck wordt 
uw auto onder andere gecontroleerd op de 
volgende punten: 

U bent van harte welkom! 

 Banden
 Schokdempers 
 Oliepeil
 Accu 
 Verlichting
 Koelvloeistof
 Ruitenwisservloeistof
 Remmen 
 Uitlaat 
 Airco
 Reservewiel/Bandenreparatieset

ELBURG
VAKGARAGE VAN DEN WILDENBERG
Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74

GRATIS VAKGARAGE WINTERCHECK TIJDENS DE WINTERCHECKDAG

ONTVANG NU 4X GRATIS  
AUTOVISIE MAGAZINE

Meer weten, kijk op: 
www.vakgarage.nl/autovisie

ONTVANG NU 4X GRATIS ONTVANG NU 4X GRATIS 

Geachte leden van de coöperatie OnsNet Nuenen u.a.

Door het bereiken van de in de statuten opgenomen maximale termijn is sprake van aftreden 
van de voorzitter van de ledenraad van de coöperatie OnsNet Nuenen u.a. en is hiermee een 
vacature ontstaan.

De statutaire bepalingen die tot het vervullen van deze vacature moet leiden zijn als volgt:
1. De beoogd voorzitter dient te worden gekozen uit het midden van de ledenraad van de 

coöperatie OnsNet Nuenen u.a.
2. De voordracht van de beoogd voorzitter voor de ledenraad geschiedt door de ledenraad.
3. De beoogd voorzitter dient lid van de ledenraad te zijn.

De ledenraad draagt de volgende kandidaat voor de ledenraad voor:
• De heer J.A.A. Zwaan, Den Haak 1 5673 PP Nuenen

Deze kandidaat wordt als voorzitter voorgedragen voor de vacature die is ontstaan. 

4. De voordracht van de ledenraad kan worden aangevuld met voordrachten door de 
leden van de coöperatie. Iedere voordracht dient één naam te bevatten en moet 
door tenminste 25 leden ondertekend te zijn (de handtekening van de voorgedragen 
kandidaat telt daarbij mee). De voordracht kan ook per brief geschieden.

 Aanvullende voordrachten moeten uiterlijk 10 december 2018 ontvangen zijn door 
coöperatie OnsNet Nuenen u.a., postbus 257, 5670 AG Nuenen.

 
5. Ingeval meer voordrachten worden ontvangen dan dat er vacatures zijn zullen alle 

leden van OnsNet Nuenen u.a. een brief ontvangen waarin alle verkiesbare kandidaten 
worden genoemd, dus zowel de kandidaten van de ledenraad als de kandidaten die 
door de leden voorgedragen zijn. Bij die brief bevindt zich een stemformulier. Ieder lid 
kan daarop maximaal 1 van de eventueel vermelde kandidaten aankruisen. Als er echter 
geen aanvullende kandidaten worden voorgedragen en dus voor de vacature slechts 
één kandidaat beschikbaar is heeft stemmen geen zin en zult u dus ook geen brief met 
een stemformulier ontvangen. De kandidaat zal dan automatisch lid van de ledenraad 
worden.

Profi el voor de ledenraadsleden van de coöperatie OnsNet u.a.

Ledenraadsleden dienen:

• Lid te zijn van coöperatie OnsNet Nuenen u.a.
• Geïnformeerd te zijn over de wensen en opvattingen van gebruikers van het 

glasvezelnetwerk. 
• Belangstelling te hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder 

betreffende de producten en diensten die aan de inwoners van de gemeente Nuenen 
kunnen worden aangeboden door middel van glasvezeltechnologie.

• In staat te zijn om kennis en ervaring effectief te benutten voor hun rol als ledenraadslid
• In staat te zijn juiste en realistische conclusies te trekken. op basis van beschikbare 

informatie over:
 -  het glasvezelnetwerk en de exploitatie daarvan, 
 - de wensen en opvattingen van de leden van de coöperatie en 
 - bovenbedoelde ontwikkelingen
Zich in te zetten in het belang van het doel van OnsNet u.a. en informatie en kennis met
anderen te delen
• Zich bewust te tonen van het feit dat het glasvezelnetwerk te Nuenen deel is van een 

groter geheel en hiermede bij hun oordeelsvorming rekening te houden
• Af te treden dan wel niet toe te treden tot de ledenraad indien er sprake is van 

belangenverstrengeling.

Namens de coöperatie,

Het bestuur

W.R. Ligtvoet, voorzitter, S.A.A. Prinsen, secretaris

Vakgarage Van den Wildenberg, dé autospecialist bij u in de buurt!

GRATIS OP 10 NOVEMBER 2018

VAKGARAGE 
WINTERCHECKDAG

VENTILATIE ACCUBANDEN

VERLICHTINGRESERVEWIEL/BANDENREPARATIESET

VAN DEN WILDENBERG
ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

Controle op 20 punten

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 
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