
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

Wie is volgens u 
hét Young Talent 
van 2018?

‘Ieder � esje 
zeven keer 
in mijn handen’

Het is weer zover, 
Sinterklaas komt 
weer naar 
Sinterklaashof 
in Nuenen! 
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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

APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

 

Lijn 7 gaat het theater in. Zitten, maar wel een feestje

 ‘Eerst genieten in de zaal,       
dan gaan we los.’

zin van het leven weet’, vult zanger 
Michiel Avezaat aan. ‘Normaal is ons 
motto: Gas erop, dak eraf. Nu is dat: 
Gas eraf, dak erop.’

Dat begin van Lijn 7 bestond uit repe-
teren in de Weverstraat, hier in Nue-
nen. Een paar bandleden kwamen met 
de bus vanuit Eindhoven, de toenma-
lige Lijn 7. En dat werd de naam van de 
band. Bij wijze van jubileum bij het 
20-jarig bestaan, werden vorig jaar 
nog twee uitverkochte voorstellingen 
in Pand P in Eindhoven gegeven. ‘Dat 
beviel eigenlijk heel goed en smaakte 
naar meer,’ zegt Michiel. 
 Lijn 7 kende door de jaren heen 
weinig personele wisselingen, de 
meeste zijn er al vanaf het begin bij. 

‘We gaan de intimiteit van het theater 
opzoeken. In deze show geven we een 
kijkje in de Lijn 7-keuken. We blikken 
terug op een onstuimige periode van 21 
jaar. Anekdotes over hoe we vanuit de 
oefenruimte uiteindelijk in de grootste 
feesttent belandden en over alle raritei-
ten backstage. Met veel muziek ui-
teraard. We hebben zelfs een professio-
neel regisseur erbij gehaald voor 
adviezen’, zegt Ralf van Meer, toetsenist 
bij de band. ‘Zo kwamen we er al snel 
achter dat het allemaal niet zo groots 
aangezet hoeft in het theater. En we 
gaan met een volledige bezetting van 
acht man spelen, dus met twee toetse-
nisten die elkaar normaal afwisselen.’
 ‘Maar het blijft natuurlijk Lijn 7. 
Dus met de kwinkslag, onverwachte 
wendingen, luchtig en plezier. En in-
teractie met het publiek. Je hoeft niet 
bang te zijn dat je na de voorstelling de 

Fotografie: Bart Verkuijlen, LAVFotografie

Door Edwin Coolen

Het houdt maar niet op met Lijn 7. De van oorsprong ‘Nuenense’ feestband 
speelde in de kleinste cafés en grootste feesttenten en festivals door heel 
Nederland. Nu duiken ze het theater in. Om te beginnen in ‘hometown’ 
Nuenen.

Dat kenmerkt wel de onderlinge 
vriendschap en het plezier dat de 
bandleden in het spelen en optreden 
met elkaar hebben. En dat stralen ze 
uit op het podium. Behalve Nuenen 
gaat Lijn 7 ook naar de theaters van 
Nijmegen en Raalte, vanwege de grote 
‘fanbase’ die de band daar heeft.

Lijn 7 speelt op 8 december in het 
Klooster in Nuenen en verder op 12 
januari in het Hoftheater Raalte en 26 
januari in LUX in Nijmegen. Kaarten à 
13,50 onder andere verkrijgbaar via de 
websites van Lijn 7 en de theaters.



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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De blauwe zone gaat gelden van maandag tot en met zaterdag van 
8.00 tot 19.00 uur, en op koopavond tot 21.00 uur. Er komt een 
blauwe zone op de Parkstraat, Park en Vincent van Goghstraat. 
Daarnaast maken Berg, Weverstraat, het Vincent van Goghplein en 
een aantal zijstraten ook gedeeltelijk onderdeel uit van de blauwe 
zone. De grenzen en blauwe zone parkeerplaatsen staan op de plat-
tegrond aangegeven. Omdat we nog geen overeenstemming hebben 
met de grondeigenaren, behoren parkeerterreinen Parkhof/Walburg 
en De Smidse voorlopig nog niet tot de blauwe zone. Hopelijk kun-
nen deze terreinen op termijn wel toegevoegd worden aan de 
blauwe zone.

Meest gestelde vragen en antwoorden
We kunnen ons voorstellen dat de komst van een blauwe zone vra-
gen oproept voor u als inwoner of ondernemer van Nuenen. Hier-
onder staan op de meest gestelde vragen een antwoord vermeld. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.nue-
nen.nl/blauwezone. Ook kunt u voor vragen contact opnemen met 
het Klant Contact Centrum van de gemeente Nuenen, bereikbaar 
op telefoonnummer (040) 2631 631.

Wat is er precies besloten?
Om een blauwe zone mogelijk te maken heeft het college op 6 no-
vember ingestemd met het verkeersbesluit en een bijhorende teke-
ning. Vanaf 15 november  is het verkeersbesluit terug te lezen op 
www.offi cielebekendmakingen.nl/staatscourant. Het verkeersbe-
sluit ligt daarnaast 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van 
Nuenen. 

Ik heb een reactie achtergelaten tijdens de inloopbijeenkomst, wat 
is daar de status van? 
De plannen voor een blauwe zone zijn op dinsdag 18 september aan 
geïnteresseerde inwoners en ondernemers van Nuenen gepresen-
teerd in Het Klooster. De ingekomen reacties zijn gebundeld in een 
reactienota, waar het college mee ingestemd heeft. In de reactie-
nota staat per inspreker vermeld wat het standpunt van de gemeen-
te is. Iedereen die een reactie of vraag heeft achtergelaten tijdens 
de inloopbijeenkomst, krijgt in november via de mail een reactie.

Kan ik bezwaar maken?
Ja, dat kan. Iedereen, van wie het belang rechtstreeks bij dit besluit 
betrokken is, kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) jo. artikel 20 van de Wegenverkeerswet, een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het verkeersbesluit. Dit 
moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendge-
maakt, ingediend zijn bij het college. 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval de vol-
gende informatie bevatten:

a.  de naam en het adres van de indiener;
b.  de dagtekening;
c.  de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht;
d.  de gronden van het bezwaar.

Kom ik in aanmerking voor een ontheffi ng?
Het college heeft ingestemd met de beleidsregels voor ontheffi ngen. 
Bewoners binnen de blauwe zone komen in aanmerking voor een 
ontheffi ng, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Iedereen 
die in aanmerking komt voor een ontheffi ng krijgt een schriftelijke 
uitnodiging met informatie over de voorwaarden, uitgangspunten 
en hoe de ontheffi ng aan te vragen. De ontheffi ngen worden voor-
lopig kosteloos verstrekt. De verstrekking van de ontheffi ngen loopt 
via Dienst Dommelvallei.

Wanneer komt de blauwe zone?
De blauwe zone gaan we invoeren wanneer eventuele bezwarenpro-
cedures zijn afgerond. We verwachten dat we vanaf begin 2019 kun-
nen starten met de realisatie, afhankelijk van weersomstandigheden. 
Tot die tijd gaan we wel werk-met-werk maken. Zo hebben we in de 
Weverstraat al blauwe klinkers aangebracht bij de parkeervakken. 
Ook bij de Jan Linders zijn al parkeervakken blauw gemarkeerd.

Via berichten op onze website, social media en de lokale kranten 
informeren we u over de defi nitieve ingangsdatum van de blauwe 
zone. Tot die tijd geldt de blauwe zone nog niet en hoeft u nog geen 
parkeerschijf te gebruiken. We gaan pas handhaven als alles gereed 
is en bewoners in de gelegenheid zijn een ontheffi ng aan te vragen.

Hoe kom ik aan een parkeerschijf?
Bezoekers van de inloopbijeenkomst hebben al een gratis parkeer-
schijf ontvangen. De gemeente stelt, in samenwerking met Centrum 
Management, nog een beperkt aantal extra parkeerschijven ter 
beschikking. Iedereen die er nog geen heeft kan deze, voor zolang 
de voorraad strekt, kosteloos ophalen bij het gemeentehuis en bij 
diverse ondernemers in het centrum. Voor meer informatie hierover, 
zie www.nuenencentrum.nl

FIETSPAD PAPENVOORTSEDIJK   
START IN HELMOND
De gemeente Helmond start vol-
gende week met de verbreding 
van fi etspad Molenven - Papen-
voortsedijk aan de zijde van Stip-
hout. Deze week worden de 
bouwborden en afsluitingen 
klaargezet. In de week van 19 no-
vember start de aannemer Van 
Kessel met de uitvoering bij het 
Molenven, het gedeelte tussen het Sportpark Molenven en de Grens-
dijk. Er komt geen omleiding voor fi etsers omdat zij hun alterna-
tieve routes in het gebied goed zullen kennen. In verband met eisen 
van de subsidieverstrekker dient het Helmondse deel in 2018 gereed 
te zijn. Als het weer goed blijft, verwacht de aannemer binnen een 
maand met dat gedeelte van het werk klaar te zijn. Het gedeelte in 
Nuenen volgt snel daarna. 

De gemeenten Helmond en Nuenen hebben samen plannen gemaakt 
voor de verbreding van het fi etspad dat nu maar 1 tot 1,50 meter 
breed is en plaatselijk in een slechte conditie verkeert. Nuenen start 
begin volgend jaar met de uitvoering. Er zijn onderzoeken uitgevoerd 
naar de aanwezige fl ora en fauna, en naar bodemverontreinigingen. 
Omdat er veel vleermuizen in het gebied voorkomen wordt het fi ets-
pad niet verlicht. Verlichting zou nadelige effecten hebben op de 
vleermuizenpopulatie. Op een aantal plaatsen zijn bodemveront-
reinigingen aangetroffen, ook in het Nuenense gedeelte. Waar nodig 
wordt de vervuilde grond afgevoerd. Het nieuwe fi etspad wordt 3,5 
meter breed met uitzondering van het deel achter de woningen van 
Noorderklamp 1 en 3. Op dit deel van het traject staan waarde-
volle bomen die gehandhaafd blijven. Daarom wordt het fi etspad 
hier maar 2,5 meter breed. 

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

Tot half januari staan er meer dan    
120 bladkorven voor het bladafval.

hier maar 2,5 meter breed. 

Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

HERINRICHTING KRUISPUNT HOGE BRAKE
Vanaf 19 november gaan wij het kruispunt Hoge Brake/Lyndakkers 
en Oude Kerkdijk herinrichten. Ter hoogte van de Hoge Brake kruist 
de fi etsroute Lyndakkers - Oude Kerkdijk. Om de verkeersveiligheid 
van fi etsers te waarborgen hebben we in het verleden verkeersdrem-
pels bij de fi etsoversteekplaats aangelegd. Deze verkeersdrempels 
veroorzaken echter trillingsoverlast in de omgeving. We hebben 
daarom besloten de verkeersdrempels te verwijderen en te vervangen 
door een verhoogd kruispuntplateau. Tevens wordt de fi ets- en 
voetgangersoversteekplaats verplaatst zodat fi etsers, voetgangers 
en motorvoertuigen beter zicht op elkaar krijgen.

Uitvoering maatregelen
Aannemer Ro-infra uit Berlicum hebben wij opdracht gegeven het 
kruispunt te herinrichten. De uitvoering staat gepland vanaf maan-
dag 19 november 2018 en duurt naar verwachting  circa 3 weken, 
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de wegwerkzaamheden wordt het kruispunt Hoge Brake 
met de Oude Kerkdijk volledig afgesloten voor gemotoriseerd ver-
keer. Verkeer uit Het Puyven en Molvense Erven wordt omgeleid via 
de Brabantring. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de 
Geldropseweg, Arnold Pootlaan en Brabantring. Fietsers en voet-
gangers worden lokaal omgeleid. 

Vragen
Als u vragen heeft over de aanpassing van het kruispunt kunt u 
contact opnemen met de heer Van Stiphout via (040) 2631 631 of 
per email gemeentehuis@nuenen.nl. Voor vragen over de uitvoering 
kunt u contact opnemen met de heer Gloudemans van aannemer 
Ro-Infra via 06-51848707.

BLAUWE ZONE
Groen licht voor blauwe zone in centrum Nuenen
In het centrum van Nuenen zijn tijdens piekmomenten weinig par-
keerplaatsen vrij voor bezoekers van het centrum. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft daarom op 6 november 2018 
defi nitief besloten tot de invoering van een blauwe zone in het cen-
trum van Nuenen. Door het instellen van een blauwe zone mag er 
niet langer dan twee uur geparkeerd worden. Parkeren mag alleen 
in de parkeervakken met een blauwe markering en met gebruik van 
een parkeerschijf.

De blauwe zone is bedoeld om langparkeren, vooral door werkne-
mers, in het centrumgebied te voorkomen. Bovendien zorgt een 
blauwe zone voor een betere benutting van de parkeerplaatsen, 
omdat er meer roulatie is. Zo komt er meer parkeerruimte beschik-
baar voor het winkelende publiek en andere bezoekers van het cen-
trum. Het instellen van de blauwe zone is dan ook een nadrukke-
lijke wens van de ondernemers van het centrum.



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

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

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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 15 t/m woensdag 21 november

Bloemkool  
 per stuk 0,99
Bleekselderij     
pan klaar   per struik 0,99

Venkel salade
 250 gram1,99

Zuurkool panklaar      
 1/2 kilo 0,79

Gieserwildeman        
 hele kilo 0,99

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

  Hij komt, hij komt……

Perssinaasappelen
hele kilo 1,49

Acties week 46 : geldig maandag 12 t/m zaterdag 17 november_____________________________________________________

Brood van de week: 
Gelders vloer 
100% fi jngemalen volkoren in vloervorm, 
met zemelen op de korst. 2 x ½  € 1,95   € 189_____________________________________________________

Taai taai
met of zonder kandijsuiker      5+1 GRATIS_____________________________________________________

ONZE TOPPERS

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

Speculaasvlaai
Zachte bodem met banketbakkersroom 
en speculaasbavarois.Half € 7,95  € 1495_____________________________________________________
VRIJDAG EN ZATERDAG WEEKENDVERWENNER: 

Pepernotencaketaartje
    VOOR € 450

 

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

Het adres voor 
een vertrouwd stukje vlees!!!

Hachee pakket
500 gram vlees, uien en kruiden ..............7,45
Blueberry Chicken
100 gram .................................................2,25
100 gr. Gebr. Kipfi let +
150 gr. Eier salade  .......... samen 3,95
Mini Kiprollade
“Van puur kipfi let” 100 gram ..................1,25
Peper steaks
3 stuks .....................................................7,50
Ham gehakt
Wellington
Per stuk ...................................................1,75

Ook voor de best belegde broodjes!!!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

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

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

www.restaurant-elpida.nl

Openingstijden: Maandag t/m zondag 16.00 - 22.00 uur
Met Kerstmis en Oud&Nieuw geopend. Graag reserveren

Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, minimaal 2 personen
Legitimatie verplicht

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida
Sinterklaas 5 december

zijn wij geopend!

1e EN 2e KERSTDAG:
 à la carte 
vanaf 16.00 tot 23.00 uur - Aub reserveren! 

vanaf  € 15,50

Live muziek op
DONDERDAG 8  NOVEMBER

15% KORTING
OP TOTAALPRIJS

Geldig in de maand november
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

De beste Griek in Nuenen

zijn wij geopend!

1e

à la carte 
vanaf 16.00 tot 23.00 uur - Aub reserveren! 

Live muziek op

Elpida

Kalli orexi Smakelijk eten

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Eindhoven de � jnste 
‘Eindhoven de gekste’ is al meer dan 25 jaar een uitroep die veel weerklank 
krijgt. ‘Eindhoven de slimste’ dateert van zeven jaar geleden. Nu kunnen we er 
ook ‘Eindhovense de fijnste’ aan toevoegen. Want wat blijkt uit cijfers van het bij 
mij tot nu toe onbekende onderzoeksbureau Numbeo (gevestigd in Belgrado)? 
Eindhoven gooit ook heel hoge ogen als het gaat om de kwaliteit van leven: 
wereldwijd zijn we nummer drie, maar als alleen wordt gekeken naar Europese 
steden, dan staat de stad fier aan kop.

Lezers in de regio zullen misschien denken: hoezo ‘we’, ik woon helemaal niet in 
Eindhoven. Maar ja, de hele regio profiteert er wel van als Eindhoven het goed 
doet, net als van de voorzieningen in de stad, dus vandaar. De kwaliteit van leven 
wordt door Numbeo gemeten door gegevens van alle steden over zes factoren 
in een database te stoppen. Het gaat dan over levensonderhoud en koopkracht, 
betaalbaarheid huizen, vervuiling, veiligheid, gezondheidszorg en verkeer. Deze 
gegevens komen zowel van organisaties en bedrijven als van particulieren. De 
betaalbaarheid van wonen, afgezet tegen de inkomens, is nog gunstig, zo blijkt 
uit een tabel van Numbeo. Dit geldt ook in vergelijking met steden als Edinburgh 
en Reykjavik, andere niet-hoofdsteden in de Europese top 10. 

Het plaatst onze zorgen over de prijsstijgingen op de woningmarkt misschien 
weer in wat breder (en rustgevender) perspectief. Ander-

zijds is te hopen dat we binnen enkele jaren niet meespe-
len in een andere competitie en ons opwerken tot 
‘Eindhoven de krapste’, want dan zou het met de prijs-
stijgingen nog wel eens veel harder kunnen gaan. En 
wat mij betreft werkt de regio nog veel harder aan het 
voorzieningenniveau van de stad. Er komt nu bijvoor-
beeld extra geld uit de ‘Brainport-envelop’ voor de 
skatehal ‘Area 51’. Ik hoop dat ook andere sport- en cul-

turele voorzieningen hieruit snel en ruim kunnen putten, 
zodat we in meer rijtjes op topniveau kunnen meedoen. 

Zodat we onze kwaliteit op het gebied van wonen, 
werken en verblijven blijvend kunnen verbeteren en 
onbetwist tot ‘Eindhoven de aantrekkelijkste’ uit-
groeien. 

Wie is volgens u      
hét Young Talent van 2018?
Tijdens de gala-avond van de ‘Ondernemer van het Jaar’ op 7 januari 2019, 
reikt Ondernemers Contact Nuenen alweer de tweede Young Talent Award 
Nuenen uit; dé award voor de meest talentvolle Nuenense ondernemer on-
der de 40 jaar. Kent u jonge ondernemers die zeker voor deze award in aan-
merking horen te komen? Meld deze vóór 25 november aan via www.
talentawardnuenen.nl.

de wacht te slepen; de prijs voor de 
snelst groeiende onderneming vol-
gens het Financieel Dagblad. En de 
groei zette ook dit jaar door met de 
opening van een nieuwe winkel in zo-
wel Eindhoven als Son en met leve-
ring aan derden. Inmiddels telt de 
‘Vocht-keten’ maar liefst 8 winkels.

Waardevolle uitbreiding netwerk
Dirk vond alle belangstelling rondom 
de Young Talent Award leuk, maar 
ook spannend: “Ik ben niet iemand 
die graag in het middelpunt van de 
belangstelling staat, maar het heeft 
uiteindelijk wel veel opgeleverd.” Na 
afloop van de gala-avond reed Dirk 
direct door naar de zaak, om zijn me-
dewerkers het goede nieuws te vertel-
len en daags erna ontving hij erg veel 
reacties, van bekenden, maar ook van 
onbekenden. “Door de award heb ik 
meer ondernemers leren kennen en 
ben ik als ondernemer veel beter inge-
burgerd in Nuenen. Er is ook een aan-
tal zakelijke relaties ontstaan waarop 
ik zeker kan voortborduren”. De che-
que t.w.v. € 2.500,- heeft Dirk gedo-
neerd aan een goed doel.

Wie van de genomineerden zich in 
2019 uiteindelijk Young Talent van 
Nuenen mag noemen én met een aan-
moedigingscheque ter waarde van 
€ 2.500,- naar huis gaat, wordt uitge-
maakt via een finale met pitchrondes 
tijdens de jaarlijkse gala-avond van de 
‘Ondernemer van het Jaar’. 

De allereerste Young Talent Award 
werd eerder dit jaar op 8 januari uit-
gereikt aan Dirk de Vocht van Bakke-
rij Godfried de Vocht. Het begin van 
een enorm druk jaar voor Dirk, want 
de Young Talent Award was weliswaar 
de eerste award die Dirk dit jaar in 
ontvangst mocht nemen, het was niet 
de enige. Kort daarop wist de 27-jari-
ge ondernemer ook de FD Gazellen in 

Helicon studenten laten talent zien

Creatief denken en doen        
in Loopbaanoriëntatie

160 mede-studenten. Een werkdag 
van de docent en het schoolgebouw 
van huishond Toon laten zien in een 
Vlog.  Iedere workshopgroep had het 
lef om op het podium te stappen en 
liet zichzelf zien. Eerst onwennig te-
gen de achterwand; met drie stappen 
vooruit hielp regisseur en theater-
maker David Vermeulen de studen-
ten vertrouwen uit te stralen en in de 
spotlights te staan. Op de beats van 
de groep Muziek Performance werd 
flink meegeklapt en zelfs wat ‘ge-
swingd’; de ‘Spoken Word’ voor-
dracht van een heftige persoonlijke 
ervaring bracht de zaal in ontroe-
ring. 

‘LOB’ staat voor Loopbaanoriëntatie 
en -Begeleiding en is onderdeel van ie-
dere MBO-opleiding. Elke student be-
kijkt aan de hand van loopbaancom-
petenties wat hij kan en wil, hoe je 
hiermee keuzes kunt maken om zelf je 
loopbaan te sturen. Helicon koos voor 
een creatieve aanpak om de studenten 
hun talent te laten ontdekken. 

Talent
‘Live begins at the end of your com-
fort zone’ uitgebeeld in een handlet-
ter-werk en toelichten waarom jij 
voor deze uitspraak hebt gekozen. Je 
net ingestuurde hiphop dans met je 
groepje op het podium tonen aan 

Studenten Wildlife management in het 
atelier van Hilma Bovenkerk

Helicon studenten presenteren hun creatief werk tijdens Talentendag

De uitslag van 2018:

Ketting g  evonden
Op 8 november is er een ketting met 
Olympische winterspelen herkenning 
gevonden. De eigenaar kan contact 
opnemen door te bellen naar telefoon-
nummer: 06 513 575 93.

Tip voor jonge ondernemers
Volgens Dirk is het ondernemerschap 
vooral een kwestie van hard werken en 
goed zijn voor je medewerkers. “Een 
goede sfeer op de werkvloer en voldoen-
de vrije tijd vinden wij erg belangrijk.
Bij ons hebben alle medewerkers een 
4-daagse werkweek en mogen ze vrij 
zijn wanneer ze dat willen.” Zelf heeft 
Dirk geen 4-daagse werkweek en 
maakt hij lange dagen. “Als je zelf wilt 
ondernemen kom je er niet met 38 uur 
per week. Ondernemen is doorzetten. 
Als je thuis op de bank gaat zitten den-
ken: ‘het lukt me niet’, dan gaat het je 
ook niet lukken. De belangrijkste tip 
die Dirk heeft voor jonge onderne-
mers: “Wat je ook doet, zorg dat je al-
tijd in alles de eerste bent. Blijf voor-
uitdenken en ga nooit stilzitten. Het is 
niet erg als je in een file staat, zolang je 
maar vooraan in die file staat.”

Aandragen ondernemers
Het doel van de Young Talent Award is 
om jonge, ambitieuze ondernemers in 
de spotlight te zetten, te stimuleren en 
uiteraard te verbinden met andere on-
dernemers in de regio. Voorwaarde is 
dat de onderneming in Nuenen is ge-
vestigd, dat het talent jonger is dan 40 
jaar en de onderneming ná 2009 is op-
gericht. Via www.talentawardnuenen.
nl kan iedereen een kandidaat voor de-
ze award aandragen. Een vakjury se-
lecteert uiteindelijk uit alle aanmeldin-
gen drie genomineerden die in aan-
merking komen voor de Young Talent 
Award. Wie zich in 2019 Young Talent 
van Nuenen mag noemen, wordt uit-
gemaakt via een finale met pitchron-
des tijdens de gala-avond van de ‘On-
dernemer van het Jaar’. De genomi-
neerden krijgen de kans om gedurende 
 enkele minuten het publiek te enthou-
siasmeren met een pitch over zijn/haar 
onderneming en persoonlijke drijfve-
ren. Door de vakjury en het publiek 
wordt vervolgens bepaald wie van de 
drie zich de Young Talent 2018 van 
Nuenen mag noemen én met een aan-
moedigingscheque van € 2.500,- naar 
huis gaat!

Fotografie: Bart Verkuijlen, LAVFotografie

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492)  52 39 83, info.mh@helicon.nl

Je talent ontdekken en (durven) laten zien is een keuze. Dat ondervonden 
de studenten van Helicon MBO Helmond tijdens hun eerste ‘LOB’-dag van 
dit studiejaar. In de workshops Hiphop dans, Muziek performance, vloggen, 
Spoken word, Tattoo design en Improvisatie theater zochten de eerstejaars 
studenten hun grenzen op. En presenteerden ze als afsluiting een selectie 
van hun werk op het podium. De tweedejaars Wildpark management wer-
den uitgedaagd door kunstenares Hilma Bovenkerk om via Wildlife sketches 
een oproep te doen voor bedreigde dieren en natuur.

Wildlife sketches
Ook de tweedejaars Wildparkma-
nagement studenten kregen een artis-
tieke werkvorm aangeboden. Tijdens 
een creatieve workshop van Hilma 
Bovenkerk (Artschool Helmond) 
leerden zij om hun persoonlijke bood-
schap door het oog van het bedreigde 
dier beeldend over te brengen. De 
laagdrempelige werkvormen van Hil-
ma maakte van iedere student een 
kunstenaar. 

Creatief werk op Open dag 25/11
Diverse werkstukken en filmpjes van 
deze creatieve dag zijn te bekijken op 
zondag 25 november tussen 11.00 en 
14.00 uur. Jasmijn en Ellison leggen 
graag uit wat de kleding industrie met 
de bedreigde tijger te maken heeft. Of 
welke invloed ons autogebruik heeft op 
de natuurlijke leefomgeving van vele 
diersoorten. Tijdens de open dag wor-
den ook alle opleidingen van Helicon 
MBO Helmond gepresenteerd: Voe-
ding en welzijn, Food professional, Dier 
en gedrag, Dier en ondernemen, Die-
renartsassistent / paraveterinair, Wild-
life management, Outdoor en recreatie 
en Allround coördinator instructeur 
buitensport. Iedereen is van harte wel-
kom op Scheepsboulevard 1. 

1 Van Gogh Losjes
2 De Speulers - Van Nepscheuten
3 De Bourgondiërs 5.0
4 Wijn, bier & veul plezier
5 PornHornsandtheStickyChicks
6 Aspro & Co

7 Met smartelijke groet
8 Krek wa’k dacht
9 Masterminds
10 Teamuitje 2

Overige uitslagen: heedoedemee.nl6 Aspro & Co

1

3
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

WERKEN AAN EEN GEZONDE BOSONTWIKKELING
De komende periode staan er boswerkzaamheden gepland in enkele bosjes 
langs de Smits van Oyenlaan ter hoogte van de Arendhof en Barisakker en langs 
de Geldropsedijk en Broekdijk in Nuenen en Gerwen. Het gaat om een ‘dun-
ning’, wat inhoudt dat we zwakke, zieke of gevaarlijke bomen kappen en uit het 
bos verwijderen. Naar verwachting start de aannemer met de werkzaamheden 
in de loop van week 47 maandag 19 november. Deze dunning is onderdeel van 
het bosbeheerplan van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Bos-
groep Zuid Nederland voert de werkzaamheden samen met een aannemer uit.

Het kappen draagt bij aan een gevarieerd en veilig bos
Een bos is altijd in ontwikkeling. Bomen groeien allemaal op hun eigen ma-
nier en zijn dan ook altijd in concurrentie met elkaar om voldoende licht, 
voedsel en water te krijgen. Naarmate een bos ouder wordt, verliezen de 
kleinere en zwakkere bomen deze strijd en sterven af. 
Veel bosjes grenzen aan tuinen, huizen en wegen. Zwakke of dode bomen 
zijn gevoelig voor omwaaien bij wind en storm of voor het uitbreken van 
takken. Om te voorkomen dat er oude, zwakke, en dus gevaarlijke bomen 
overblijven, is het nodig om in te grijpen. Zo voorkomt men gevaarlijke si-
tuaties. Daarnaast is het belangrijk om de variatie in de bossen te behouden 
en vergroten. Vitale en markante bomen met grote kronen krijgen door een 
dunning meer ruimte. Door de toename van licht in het kronendak en in het 
bos, krijgen ook de struiken en jonge bomen de kans om beter te groeien. 
Hiermee vergroot de afwisseling en natuurwaarden in de bosjes.

Wat is er te zien van de werkzaamheden in het bos?
Bij het kappen van de bomen werkt men met machines. Daarbij probeert men 
om de ondergroei en overige bomen zo veel mogelijk te ontzien. Het is echter 
niet te voorkomen dat delen van de aanwezige ondergroei en blijvende bomen 
wellicht beschadigd raken. Daarnaast is het onvermijdelijk om soms over de 
struiken te rijden om werkruimte te creëren. In het voorjaar zullen de struiken 
en jonge bomen weer volop gaan groeien, waardoor het bos weer dichter groeit. 
De sporen van de werkzaamheden in het bos zijn vaak al gauw niet meer te zien. 

Veiligheid voorop
De machines waarmee men werkt rijden soms ook over de paden. Deze 
machines zijn groot en gevaarlijk. In verband met de eigen veiligheid vragen 
wij iedereen om voldoende afstand van de machines te houden en zeker niet 
in de draaicirkel of in de baan van de machines te gaan staan of lopen. De 
houtstapels mogen niet beklommen worden, omdat stammen dan kunnen 
gaan rollen. Daarnaast kunnen paden tijdelijk minder goed begaanbaar, of 
vanwege de veiligheid tijdelijk afgesloten zijn. Wij vragen alle bezoekers 
vriendelijk om gepaste afstand te houden tot het werk en de machines en 
niet over afgesloten paden te lopen.

De planning van de werkzaamheden
De aannemer start in de week van 19 november met de werkzaamheden. Hoe 
lang de werkzaamheden duren is niet precies te zeggen, maar de verwachting 
is dat ze uiterlijk begin 2019 klaar zijn. Tijdens de uitvoering van de werkzaam-
heden zullen we ter plekke informatie ophangen om bezoekers te informeren.

VERGUNNINGEN      
PERIODE 05-11-2018 EN 12-11-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten 
gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Olen 32 Uitbreiden opslagruimte 
Opwettenseweg 86 Verbouwen woonhuis 
Papenvoortse Heide 7 Bouwen melkstal 
Opwettenseweg 92  Verbouwen woning 
Schietbergen 17 Verbouwen garage 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Houtrijk 4 Oprichten woonhuis 
Spotvogelstraat 15 Uitbreiden woonhuis 
Boordseweg 3 Oprichten woonhuis 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Schietbergen 17 Verbouwen garage 
Heilig Kruisgildelaan 6 Verbouwen woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Broekdijk-Gerwenseweg IJsbaan Nuenen 2018-2019 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Kiosk in het Park Prinsenwissel Raod van Zatterdag 11 november 
Kiosk in het Park Muziekevenement Parkblaozers 15 september 2019

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
08-11-2018 Nuenen c.a. Rectifi catie – Voorontwerpbestemmingsplan “Oude 
  Landen, herziening 2019-1 crematorium”. Op verzoek 
  van initiatiefnemer wordt de inspraak uitgesteld en 
  de informatiemarkt op 6 december komt te vervallen. 
08-11-2018 Nuenen c.a. Reglement van orde voor vergaderingen en andere 
  werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018 
08-11-2018 Nuenen c.a. Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2018
08-11-2018 Nuenen c.a. Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Nuenen Zuidoost”
07-11-2018 Nuenen c.a. Protocol bijtincidenten honden gemeente Nuenen c.a. 2018

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale gemeente-
blad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abonneer je op de e-
mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: 
www.overuwbuurt.overheid.nl

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

Stichting Nuenen-Guatemala 
steunt internationale 
rechtszaak Santa Lucia
Met hulp van oud-Nuenenaar Mario Coolen hebben inwoners van de stad San-
ta Lucía in Guatemala een o�  ciële aanklacht tegen de staat Guatemala inge-
diend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten. De stichting 
Nuenen-Guatemala spant zich in om gelden voor de rechtszaak te verkrijgen.

O�  ciële aanklacht
Er werd zoveel bewijslast verzameld 
dat de inwoners van Santa Lucía vorige 
maand een officiële aanklacht hebben 
ingediend bij de Inter-Amerikaanse 
Commissie voor de Mensenrechten in 
Washington. Via een internationaal ju-
ridisch proces hopen de families van 
Santa Lucia alsnog te achterhalen waar 
hun verdwenen geliefden destijds wer-
den gefolterd en vermoord. Ook ver-
langen zij van de Guatemalteekse staat 
genoegdoening voor de geleden scha-
de en eisen zij dat het recht van arbei-
ders om zich te organiseren wordt er-
kend. Het voeren van een internatio-
naal proces is voor de nabestaanden 
niet zonder risico. Naast bezorgdheid 
over de eigen veiligheid zijn er de kos-
ten, € 15.000,- die de rechtszaak voor 
hen met zich meebrengt.

Steun de rechtszaak
Gunt u de moedige mensen van Santa 
Lucía een eerlijk proces? Reikt u hen 
de hand nu er na jaren pijn en onzeker-
heid voor het eerst hoop is op waar-
heid en recht? Maak dan een bijdrage 
over naar bankrekening NL64 RABO 
0101 7384 20 t.n.v. Stichting Nuenen-
Guatemala o.v.v. Proces Santa Lucía. 
Meer informatie over de internationa-
le rechtszaak zie 
www.nuenen-guatemala.nl  

In 1980 zijn in Santa Lucía ruim hon-
derd suikerrietkappers na een staking 
van hun bed gelicht en weggevoerd om 
nooit meer terug te keren. Na jaren van 
angst en zwijgen hebben familieleden 
van de vermiste personen de stilte ver-
broken. Zij werden daarbij geholpen 
door Mario Coolen die de getroffen fa-
milies ondersteunde bij het opschrij-
ven van hun levensverhaal. Fotograaf 
Piet den Blanken maakte in Santa Lucía 
aangrijpende portretten van de nabe-
staanden en van de arbeidsomstandig-
heden op de suikerrietplantages. Zo 
ontstonden er drie fotogedenkboeken 
die in Guatemala en ook in het buiten-
land grote indruk maakten. 

De zoon van Rafaela Segura Tagual ver-
dween spoorloos in 1980. Rafaela is één 
van de aanklagers in het proces van Santa 
Lucía (foto: Piet den Blanken)

Club van dynamische jonge ondernemers schenkt € 5000,-  
aan project arme kinderen in Malawi

Opnieuw grote donatie   
door Ronde Tafel Nuenen
Woensdag 7 november was er een bijzondere bijeenkomst van de Ronde Ta-
fel van Nuenen. Afgelopen jaar hebben de leden van de Tafel wederom 
champagne verkocht voor een goed doel. Dit keer onder andere voor de 
Stichting Vrienden van St. Johns, een stichting die zich al 30 jaar inspant 
voor de zeer kansarme kinderen in Malawi, een land in Zuid-Oost Afrika en 
één van de armste landen ter wereld.

vertelde Ben de Ponti over zijn tocht 
die hij in de voetsporen van ontdek-
kingsreiziger David Livingstone heeft 
gelopen ten behoeve van de kwetsbare 
kinderen. Al met al een bijzondere en 
erg positieve avond waarbij genoemde 
sprekers hun dankbaarheid uitspraken 
voor de inspanningen die de Nuenense 
Tafel zich heeft getroost om dit fantas-
tische doel te bereiken.

Ben de Ponti (voorzitter van de stich-
ting) en Bert Platvoet (secretaris) wa-
ren naar Nuenen gekomen om de che-
que van € 5000;- ( !) in ontvangst te ne-
men die door de voorzitter van de 
Ronde Tafel Nuenen werd aangebo-
den. De verrassing was enorm. Dit be-
drag is een fantastische donatie die 
100% ten goede zal komen aan de 
weeskinderen in Malawi. Met zo’n 
mooi bedrag kan de Stichting Vrien-
den van St. Johns veel goeds doen.
Vervolgens verzorgde Bert Platvoet 
een presentatie over de achtergronden 
van de Stichting en het land Malawi en 

De Ronde Tafel Nuenen met in het midden de bezoekers uit Ma lawi

vlnr: Ben de Ponti voorzitter Stichting 
Malawi, Bert Platvoet secretaris en voor-
zitter Ronde Tafel Nuenen Joris Vugts.

Zienswijze 
ingediend 
door bewoners 
Brabantring
Hieronder volgt een gedeelte van 
de ingediende zienswijze. 

Geacht College, N.a.v. het nu voorlig-
gende Concept Structuurvisie Nuenen 
Zuid (CSNZ) en de bijgewoonde in-
loopbijeenkomsten, wensen wij hierbij 
gebruik te maken van het indienen van 
onze zienswijze. Omdat wij alleen be-
lang hebben bij hetgeen in onze direc-
te woon- en leefomgeving speelt, zul-
len wij ons beperken tot die zaken die 
voor ons relevant zijn. 

V.w.b. het ‘Proces’ valt op dat direct 
omwonenden, op wiens woon- en leef-
klimaat de voorliggende plannen een 
enorme invloed hebben, blijkbaar door 
de gemeente niet als belanghebbenden 
worden aangemerkt. Voor een ge-
meente die er voor staat steeds te wil-
len streven naar een zo breed mogelijk 
draagvlak, voor de door haar te ont-
wikkelen plannen, is het meer dan een 
gemiste kans dat er niet vooraf met ons 
als omwonenden van de Brabantring 
van gedachten is gewisseld. De opmer-
king in de visie betreffende het terug-
koppelen van het concept met diege-
nen waarmee vooraf overleg is ge-
pleegd, wekt bij ons alleen maar 
bevreemding en ergernis.

5000,-

Ingebroken bij Weverkeshof 
In de nacht van zaterdag op zondag 11 november is er tussen 04.00 en 04.30 
uur bij Dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen ingebroken. De dieven kwa-
men binnen door 2 deuren te forceren om zo toegang te verscha� en tot de 
Boerderij. Er werd o.a. een kluis opengebroken en het aanwezige geld mee-
genomen. De camera beelden wijzen uit dat het over 3 jongeren gaat.

We hopen dat deze jongeren zich reali-
seren dat ze inbreken bij een vrijwilli-
gersorganisatie waar over het alge-
meen niet veel te halen is en waar vrij-
willigers hard voor hebben gewerkt. 
Een teleurstelling voor de hele organi-
satie om dit mee te moeten maken. 
Daarnaast levert dit extra werk en in-

vesteringen op om alles weer in orde te 
krijgen.
Mocht u iets gehoord of gezien hebben 
rond dit tijdstip, rond Weverkeshof, bij 
het gemeentehuis en de eendjesvijver, 
neem dan contact op met de Politie 
van Nuenen.
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Geestelijke  
liederen
Zondag 18 no-
vember om 16.30-
17.30 uur geeste-
lijke liederen uit 
vele tradities in dit 
mooie kerkje, waar 
iedereen welkom is.

Bierbrouwerij Deftige Aap

‘Ieder � esje zeven keer in mijn handen’
Door Edwin Coolen

Gepassioneerd en enthousiast vertelt hij over 
zijn uit de hand gelopen hobby, want hij heeft er 
een volledige baan naast. ‘Het begon allemaal 
een paar jaar geleden op weg naar wintersport. 
Onderweg stopten we ergens en daar genoot ik 
van een heel lekker bockbier. Ik dronk er mijn 
eigen gemaakte dropshotjes bij. Toen dacht ik 
bij mezelf: kan ik daar niet een lekkere combi-
natie van maken? En dat lukte al vrij aardig.’

‘Toevallig zat op dit huis waar we wonen een 
bestemming voor kleine ambachten omdat 
hier vroeger een Spar supermarkt heeft geze-
ten. Daarom kon ik hier een brouwerij begin-
nen. Begin vorig jaar was mijn eerste bier klaar, 
60 flesjes. En die waren zo uitverkocht.’

Inmiddels heeft de brouwerij een capaciteit 
van 2x 50 liter. Het hele brouwproces duurt 
minimaal vier weken: schroten, maischen, fil-

‘En die brouwerij begint meteen als je binnen 
komt, achter de drempel. Over al het bier dat 
over de drempel de deur uit gaat, moet accijns 
worden betaald. Allemaal heel officieel en via 
de douane ’, zegt Mark lachend.

Zo’n twee bij vier meter. Dat meet de Deftige Aap, ‘de kleinste brouwerij van Nederland’, al-
dus eigenaar en brouwer Mark van den Bogaard uit Gerwen.

teren, koken, het gisten, lageren, bottelen en 
natuurlijk proeven. ‘Tijd en temperatuur bij 
het gisten zijn het belangrijkste onderdeel. Als 
je dat beheerst, kun je een goed bier brouwen’, 
aldus Mark.
Met de Deftige Aap is hij aangesloten bij 
CRAFT, de branchevereniging van onafhan-
kelijke Nederlandse brouwers: ‘We helpen en 
adviseren elkaar en beoordelen het bier. Mijn 
bier krijgt goede rapportcijfers. Behalve het 
brouwen doe ik zoveel mogelijk zelf, zoals het 
brandmerken van de kistjes met het logo en de 
etiketten plakken. Ieder flesje heb ik zeven 
keer in mijn handen gehad.’
Mark heeft inmiddels een Deftige Aap dubbel, 
tripel, IPA en bockbier in zijn assortiment, an-
dere smaken zijn in ontwikkeling. ‘Zelf een 
product maken dat in de winkel ligt en waar je 
reacties op krijgt van mensen, daar krijg ik een 
kick van. Het is mijn droom om er ooit mijn 
beroep van te kunnen maken.’

O ja, en die opvallende naam, Deftige Aap? Aan 
de muur van de brouwerij hangt een tekening 
van Anton Pieck met daarop een soort marskra-
mer met zijn aapje. Heeft dat er iets mee te ma-
ken?
Mark vertelt: ‘Ongeveer vijftig jaar geleden 
woonde er een man in een klein houten huisje 
in de bossen vlakbij Gerwen. Met een ezel en 
draaiorgel trok hij langs braderieën en kermis-
sen. Als trouwe vriend had hij een aapje, ge-
kleed in een chique pakje en hoge hoed. Het 
huisje waar de man in woonde werd in de 
volksmond daarom ‘d’n Deftige Aap’ genoemd. 
Die man was een goede vriend van Anton 
Pieck die het tafereel vast heeft gelegd.’
‘Jaren later kochten mijn ouders het huisje en 
maakten er een stenen huis van voor ons ge-
zin. Ik weet nog dat mijn broer originele pen-
tekeningen van Anton Pieck tussen de dak-
pannen en panlatten vond. Hij dacht dat het 
een kleurboek was en gebruikte het zo ook. 
Toen de man van het aapje jaren later naar de 
tekeningen vroeg, durfde ze niet te vertellen 
wat er mee was gebeurd’.

Heikampen 40
5672 SM Nuenen
Telefoon 06 - 22 30 67 17
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen
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Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Iets te vieren?
Of zomaar lekker eten 

met vrienden, familie of 
collega’s?

Neem dan gerust contact met
ons op voor een leuk groeps-

arrangement t/m 50 personen.

Wij hebben diverse heerlijke menu’s 
met vlees, vis en vegetarische 

gerechten van mijn authentieke 
houtskool Barbecue of Smoker

Janpieter Stuijt, Chefkok

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 46

Horizontaal: 1 bedevaartplaats 7 fiasco 13 en dergelijke 14 zangstuk 16 gouden tientje 
17 grootmoeder 18 op de wijze van 19 plakmiddel 21 tijd voor Kerstmis 24 ambacht 
26 plaats in Overijssel 27 bitterheid 29 natuurproduct 30 wenk 31 made 33 wapen 
34 wijnsoort 35 deksel 36 voordat 37 vaartuig 39 sleetje rijden 41 Nijlreiger 44 opschudding 
45 onlangs 46 namaak 48 domoor 49 lid van verdienste 52 werelddeel 54 havenplaats 
55 stuk stof 57 vaas 58 en volgende 60 afvaardiging 63 persoonlijk voornaamwoord 
64 plaats in Canada 65 plaats in Groningen

Verticaal: 1 wettig 2 of dergelijke 3 Europese hoofdstad 4 neiging 5 en andere 6 bevel 
7 spoedig 8 vogelproduct 9 muziekinstrument 10 liefdesgod 11 laatstgenoemde 12 dagmars 
15 boom 17 verrader 20 vaartuig 22 erfelijk materiaal 23 stapel 24 dik en rond 25 vordering 
28 schoeisel 29 Europese hoofdstad 32 gezond 34 koordans 37 vliegbewijs 
38 ijzerhoudende grond 39 vat 40 ontkenning 42 olm 43 vogelbek 45 bloem 47 leerling 
50 deel van Venetië 51 spinsel 53 kajuit 55 pausennaam 56 amfibie 59 soort onderwijs 
61 luitenant 62 voorzetsel 63 persoonlijk voornaamwoord

K A N O N E N T M E L D E
R M E U N U D E N I
O E L E U K K I E F I N S
O N A G E R I E D I T I E
S T A A L I N N I N E E N

R G L A D B E M T
L E V E R V E L E N D T V

C M N M R N A E E
H O O F D A L M A S T M A
A T L E E T Y I R O N I E
I E M E A K K E R L A N G
T K I L O T A N D I
I E R S E M U S C Y F E R

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

Oplossingen wk 45
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

V U I L N I S WA G E N

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

AFKERIG
AFNAME
AREND
BUIDELBEER
CEMENT
ECHTHEID
EITJE
GEDULDIG
GNOOM
GROENTETUIN
HANDS
HEERSZUCHT
HEUPBEWEGING
INDEX
JOLIG
KIEZERSBEDROG
KNUTSELRUIMTE
KRETA
LOPER
LOTEN
LUNET
MAART
MAZZELAAR
NIETIG
OLIEOPSLAGTANK
PETER
POLKA
RELIGIE
REPEL
SENIOR
SFEER
SPOTTEN
TEAMLEIDER
TEELT
TRIAS
TUNER
UURTJE
VOELSPRIET
WASPOEDER
WONEN
ZEEBONK

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 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 62 63

64 65

8 4
1 7 3 5 8

7 5 8 3
9 6 8

3 2 9
9 4 7
1 6 8 2

2 5 7 4 9
4 1

Sudoku

week 44, Mw. S. Mainini, Nuenen.

Geestelijke  

mooie kerkje, waar 
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Tien jaar Stichting ‘Vrienden van 
Vincent van Gogh en Nuenen’
Op maandag 26 november viert de Stichting ‘Vrienden van Vincent van Gogh 
en Nuenen’ het tienjarig jubileum, met een feestelijk programma. Dit zal 
plaatsvinden in het Vincentre, Berg 29 te Nuenen, vanaf 14.30 tot ca. 19.00 uur. 

U bent van harte welkom. Voor meer 
informatie of aanmelden kunt u con-
tact opnemen via e-mail: Vrienden@
vgvn.nl of telefonisch op nummer 06-
51149743. 

Leen Vis, voorzitter 

De doelstelling van de stichting is om 
uit de ontvangen bijdragen van de 
vrienden objecten aan te schaffen, die 
een plaats krijgen en verdienen in het 
museum Vincentre. Vrienden kunnen 
particulieren zijn, maar ook o.a. be-
drijven of andere sponsors. Wilt u dit 
jubileum met ons meevieren en bent u 
nog geen Vriend, dan kunt u zich als-
nog aanmelden als vriend voor een lut-
tel bedrag van € 30,00 per jaar voor 
particulieren. Als vriend heeft u dan 
o.a. het gehele jaar gratis toegang tot 
het museum Vincentre. De vrienden-
status gaat meteen vanaf de aanmel-
ding in en is geldig tot en met 31 de-
cember 2019. De stichting heeft de 
ANBI status, dus uw lidmaatschapsbij-
drage kunt u als gift bij uw belasting-
aangifte opvoeren. 

Uitzendingen LON-TV

LON TV 
voortaan op KPN kanaal 1436 !!
Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt voortaan drie 
keer per week ververst met nieuwe 
onderwerpen. De volgende onder-
werpen komen in de loop van 
week 46 en 47 (onder voorbehoud) 
in de uitzending van Nuenen Nú :

• De raadsvergadering van 8 
november over de uitslag van 
het referendum

• De intocht van Sinterklaas in 
Nuenen

• Nationaal Schoolontbijt bij 
Kindcentrum de Nieuwe Lin-
de

• Wethouder Pernot over Het 
Klooster

• Heropening supermarkt Jan 
Linders

• Padelbanen bij de Lissevoort
• Uitvoering zangkoor Cascade

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De vergadering van Provinciale 
Staten in Den Bosch op vrijdag 23 
november over mogelijke samen-
voeging van Eindhoven en Nue-
nen wordt rechtstreeks door LON 
TV uitgezonden.
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage ?
Stuur dan een e-mail naar tv@om-
roepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon 
binnenlopen in onze studio in Het 
Klooster tussen 10.00 en 12.00 uur .

Monique van Heesch-Toirkens RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Geldrop-Mierlo
  en Nuenen c.a. 

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

ADVERTORIAL

Onvergetelijk afscheid door mix van
              inlevingsvermogen én ervaring.
Eigenlijk is uitvaartverzorger een bijzonder beroep. Na een melding van 
overlijden kom je terecht bij nabestaanden, die je meestal niet kent. Maar 
we willen wel, samen met die nabestaanden, binnen een paar dagen een 
onvergetelijk afscheid verzorgen. Een afscheid dat precies past en waarin 
iedereen iets herkent van de overleden dierbare. 

U kunt daarbij denken aan locatie-
keuze, vervoer, inhoud van de ceremo-
nie, keuze van muziek, etc. Dat 
betekent meestal dat we al zeer snel 
persoonlijke gesprekken voeren met 
nabestaanden. Vaak halen zij daarbij 
herinneringen op, waardoor wij ook 
de overleden dierbare leren kennen. 
We komen vaak als vreemden binnen  
maar na bijna elk afscheid hebben we 
een intense band met een aantal nabe-
staanden, omdat we zoveel hebben 
gedeeld in deze tijd van verdriet en 
kwetsbaarheid. 

De uitvaart goed verzorgd
Juist door alle emoties waarmee we 
te maken hebben in ons werk, komt 
onze ervaring uitstekend van pas. 
We weten dat we ondanks het ver-
driet toch tijd moeten maken voor het 
maken van gedegen afspraken met 
u als nabestaande. Daar nemen we 
ruim de tijd voor en we begeleiden u 
bij het maken van uw keuzes. Daarna 
bespreken we uw wensen met het uit-
vaartcentrum, pastoor, bloemist etc. 
Uiteraard bewaken we daarbij de plan-
ning want het moment van afscheid 
en uitvaart staan vast. Ook maken 
we vooraf duidelijke financiële afspra-
ken. Alles goed regelen, dat geeft rust. 
Zodat u geen zorgen heeft over het 
verloop van de uitvaart. En dat is hard 

nodig in die verwarrende tijd van emo-
ties en verlies. 

Dubbele garantie voor een 
onvergetelijke uitvaart 
Wij voeren al jaren het Keurmerk Uit-
vaartzorg. Dit staat onder andere 
voor onberispelijke dienstverlening, 
deskundige en professioneel opge-
leide medewerkers en een transpa-
rant kostenoverzicht. Zoals het een 
goed keurmerk betaamt, controleert 
het voortdurend of de drager nog aan 
alle eisen voldoet. Wij kunnen met 
trots zeggen dat we dit meest recente 
onderzoek onlangs ook weer succes-
vol hebben afgesloten en het Keur-
merk mogen blijven voeren. Daarnaast 
zijn onze uitvaartverzorgers ook inge-
schreven in het Register Uitvaartver-
zorgers (RU), wat betekent dat zij ook 
persoonlijk aan alle certificatie-eisen 
voldoen. Bij ons heeft u dus een dub-
bele garantie voor een onvergetelijke 
uitvaart die tot in de puntjes wordt 
verzorgd, vanuit onze persoonlijke 
betrokkenheid en deskundigheid.

 
 

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 
samen met Nederwetten één gemeente. De oude bebouwing, voornamelijk 
boerderijen, en ook de oude wegenstructuur, zijn in de 60-jaren van de vori-
ge eeuw geheel verdwenen. Zelfs de naam Eckart voor dit gebied is verdwe-
nen. De nieuwe wijken kregen de namen Oude Gracht-Oost en De Luytelaer. 

Over de gesloopte boerderijen en de 
verdwenen wegenstructuur van Eckart 
vertelt Jos Hüsken in de Drijehornick-
lezing op donderdag 15 november. Jos 
en zijn zoon Bauke zijn ondermeer de 
auteurs van het boek ‘Boerderijen uitge-
gumd, een nieuw stadsdeel ingetekend’.
De lezing wordt georganiseerd door 
heemkundekring De Drijehornick op 
donderdag 15 november vanaf 20.00 
uur in basisschool De Dassenburcht 
aan de Jacob Catsstraat. De toegang is 
gratis.

Onlangs heeft heemkundekring De 
Drijehornick een Terugbeeldzuil ge-
plaatst met informatie over Eckart. 
Omdat herberg Eeckaerde uit de 18e 
eeuw het enige nog bestaande niet-ge-
sloopte pand van het oude Eckart is, is 
die locatie gekozen om daar het infor-
matiepaneel te plaatsen.

Een van de gesloopte boerderijen aan de 
inmiddels ook niet meer bestaande Soeter-
beekseweg in het oude Eckart. Nu zijn op 
deze plaats de achtertuinen van de wonin-
gen aan de Argonautenlaan 19 en 21 in de 
wijk Oude Gracht-Oost.

Een van de in 1964 gesloopte boerderijen aan de inmiddels ook niet meer bestaande 
Eckartseweg in het oude Eckart. Nu zijn op deze plaats de achtertuinen tussen Leander-
laan 10 en Aeneaslaan 23.

Dag van de Mantelzorg

Waardering voor   
Nuenense mantelzorgers
 
LEVgroep Nuenen, de maatschappelijke instelling aan de Berg die zorgt 
voor welzijn, leven en verbinden, organiseerde op vrijdag 9 november de 
dag van de mantelzorg in Het Klooster. Op deze dag worden de mantelzor-
gers in de gemeente Nuenen in de schijnwerpers gezet.

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 algemene informatie, 
de gratis nieuwsbrief, een uitnodiging 
voor het mantelzorgcafé en komt u 
mogelijk in aanmerking voor de ge-
meentelijke mantelzorgwaardering. 
E-mail: steunpuntmantelzorg.nuenen 
@levgroep.nl. Tel: 040 - 283 16 75.

Mantelzorger, je kunt ‘t zomaar in-
eens zijn… en dan kun je terecht bij 
CMD aan de Berg.

Wethouder Ralf Stultiëns opende de 
dag met een welkomstwoord, waarin 
hij het belang van mantelzorg onder-
streepte en overhandigde één mantel-
zorger de persoonlijke bedankbrief 
met vergoeding van de gemeente. Alle 
overige mantelzorgers die zijn aange-
meld bij Steunpunt Mantelzorg kon-
den deze waardering van de gemeente 
die dag zelf in Het Klooster ophalen. 
Er was een leuk programma samenge-
steld met bewegen op muziek, verha-
len vertellen, een heerlijke lunch, ac-
cordeonmuziek en meezingen en een 
hapje en een drankje. De mantelzor-
gers kregen na afloop een rode roos 
mee.

Mantelzorgwaarderingsactie 
Bent u niet in de gelegenheid geweest 
uw mantelzorgcompliment op te ha-
len? Dan kunt u dat alsnog doen op 
deze data bij het Centrum voor Maat-
schappelijke Deelname (CMD), Aard-
appeleterssteegje 3 in Nuenen:
• donderdag 15 november van 17.00 

tot 20.00 uur
• vrijdag 16 november van 09.00 tot 

13.00 uur
Breng uw identiteitskaart of paspoort 
mee.

CMD aan de Berg.

Voor inwoners van 
Son en Breugel

Zorgt u ook voor iemand in uw directe omgeving? Meld u 

zich dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg Son en Breugel

Telefoon | 0499 - 49 14 70

E-mail | steunpuntmantelzorg.sonenbreugel@levgroep.nl

Mantelzorg
wijzer

WC rollen Kunst
Het kan echt, kunst gemaakt van WC rollen, of keukenrollen. Het is niet 
moeilijk hoor, iedereen kan WC rol kunstenaar worden. Als je maar weet hoe 
natuurlijk. 

Ko�  econcert   
in Gerwen
De WLG gaat een reeks van vijf koffie-
concerten organiseren. Op je gemak 
met een kop koffie of thee luisteren 
naar muziek. Gezellig bij elkaar en dat 
de komende vijf maanden, steeds de 
derde zondag van de maand. 
De eerste zal zijn aanstaande zondag 
18 november. Je kunt die ochtend ko-
men genieten van de groep Seanma. 
Deze groep bestaat uit vier enthousias-
te mannen die op traditionele instru-
menten Ierse en Keltische muziek zul-
len spelen. Soms droom je weg bij de 
melancholische klanken en soms is het 
moeilijk stilzitten bij de gedreven ge-
speelde dansmuziek. Maar gelukkig 
hoef je ook niet stil te zitten, mee swin-
gen is toegestaan Ook schroomt de 
groep Seanma er niet voor om Ierse 
liederen te laten horen. Tussen de lie-
deren door zullen de mannen vertellen 
over de muziek die ze aanbieden en de 
niet alledaagse instrumenten die zij 
bespelen. Een heerlijke manier om je 
zondag mee te beginnen. 

De muziekgroep Seanma bestaat uit: 
Jos Thoonsen die de viool bespeelt, 
Kees van de Sande die je de bouzouki 
zal laten horen, Willem Elbers die 
zichzelf de doedelzak en de low wistle 
eigen gemaakt heeft en Gerard Kwak 
die mooie noten laat horen via de cello 
en de Chinese viool. 

Nieuwsgierig geworden en zin gekre-
gen in dit  koffieconcert? Kom dan 18 
november van 10.30 uur tot ongeveer 
13.00 uur naar D’n Heuvel, Heuvel 11 in 
Gerwen. De kosten zijn € 7,50 per per-
soon inclusief een kop koffie of thee. 
Meer info WLG; werkgroep leefbaar-
heid Gerwen. Mailadres: werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com, Tele-
foon: 06-41102625. Website: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

De rolletjes worden geknipt of gesneden 
in dezelfde diktes. Daarna leg je het pa-
troon. Je kunt daarbij denken aan een 
bloem, een mandala, of meer voor de 
Kerst een ster of krans. Zit de vorm er 
mooi in,  dan plak je ze allemaal aan el-
kaar. Spuiten in een mooie kleur, even-
tueel afwerken met glitters of mooie 
glimmers en klaar is je prachtige decora-
tie. Dit kun je natuurlijk in je eentje thuis 
doen, maar gezelliger is om dit samen te 
doen met anderen tijdens de koffiemid-
dag van de WLG, op 19 november vanaf 
13.30 uur. In D’n Heuvel, Heuvel 11 in 
Gerwen. Kosten zijn twee euro per per-
soon en graag even opgeven.
Je WC rolletjes kunstwerk mag je ui-
teraard meenemen naar huis om aan 
de muur te hangen of om op tafel te 
leggen. Natuurlijk hebben we voor de-
ze activiteit heel veel lege WC rolletjes 

en keukenrollen nodig, neem die dus 
mee. Kom je deze middag alleen koffie 
drinken dan ook graag rolletjes mee-
sparen. 

Naast deze knutselactiviteit is de WLG 
ook graag actief en sportief bezig. Ieder 
maandag start er een wandeling om 
13.30 uur vanaf D’n Heuvel. En iedere 
vrijdag kun je meefietsen met de fiets-
tocht van 30 kilometer. En de laatste 
vrijdag van de maand met een lange 
tocht van wel 75 kilometer. Neem voor 
informatie hierover even contact op.
Iedere maandag vanaf 13.30 uur in-
loop bij de WLG; werkgroep leefbaar-
heid Gerwen. D’n Heuvel, Heuvel 11 
Gerwen. Mailadres: werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com, tel: 06-
41102625. Website: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Pas gevonden
 
Maandagavond heb ik op straat bij het 
park een betaalpasje gevonden.
Als dit uw eigendom is, dan kunt u bel-
len met  06-43186412.
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Intratuin Nuenen | Collse Hoefdijk 7 Elke zondag open 11.00-17.00uur 

Schaatsen bij Intratuin Nuenen
Door Caroline van Nes

Afgelopen vrijdag was het Lichtjesfeest bij Intratuin Nuenen: door de hele winkel, die weer in 
gezellige kerstsfeer is gebracht, konden de bezoeker s een lichtjesroute bewandelen met meer 
dan 100.000 lichtjes. Er waren volop activiteiten en demonstraties voor de hele familie en er kon 
worden genoten van een hapje en een drankje. Maar er gebeurde nog iets bijzonders: buiten 
werd een heuse schaatsbaan geopend. In een sprookjesachtige omgeving kon worden ge-
schaatst op een kunstijsbaan, zelfs aan koek en zopie was gedacht. Een mooie uitbreiding op de 
toch al populaire kerstshow van Intratuin Nuenen.

terrein van onze winkels een schaatsbaan neer-
leggen voor de kinderen? Hans: “We hebben het 
uitgeprobeerd vorig jaar in onze winkel in Mal-
den en het was een gigantisch succes. Daarom 
wilde ik de baan dit jaar graag naar Nuenen ha-
len. Het had nog best wat voeten in de aarde: je 
moet een goede ondervloer hebben, die moet 
waterpas gemaakt worden, het belangrijkste is 
natuurlijk dat de baan recht ligt. Toen zijn we 
gaan kijken naar de aankleding rondom de baan 
want er moet wel een gezellige winterse sfeer 
omheen komen. We hebben grote doeken laten 
printen met Hollandse taferelen en voor de rest 
konden we natuurlijk putten uit de hele collectie 
van de winkel.”

“Natuurlijk hebben wij net als ieder jaar weer een 
geweldige kerstshow in onze winkel”, vertelt be-
drijfsleider Hans van der Vleuten. “Maar dit jaar 
wilden we iets verrassends doen. Mensen ver-
wachten bij een tuincentrum geen schaatsbaan, 
maar eigenlijk past het in deze tijd van het jaar 
prima. Wij hebben immers alles in huis om het 
terrein rondom de schaatsbaan mooi aan te kle-
den. Ik heb mijn collega’s de vrije hand gegeven 
en ik moet zeggen dat het schitterend gelukt is.”

Kunstijs
Het begon als een ludiek idee van een van de 
medewerkers die had gezien dat er een kunstijs-
baan te koop stond. Waarom niet buiten op het 

Scholen
De schaatsbaan is met name bedoeld voor kinde-
ren, in het weekend en op koopavonden geen 
probleem, maar doordeweeks zitten die natuur-
lijk op school. Daarom wordt aan alle scholen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten aangeboden 
om een uur of twee uur met de klas te komen 
schaatsen. De kinderen mogen dan eigen schaat-
sen meenemen, maar dat hoeft niet; er zijn ge-
noeg schaatsen aanwezig die ze mogen lenen. “Ze 
hoeven niet bang te zijn dat ze het koud krijgen”, 
zegt Hans lachend. “Het ijs is immers niet echt, 
dus als je valt is het niet koud en nat. 
Ik nodig iedereen van harte uit om te komen kij-
ken en als ze zin hebben de schaatsen onder te 
binden voor een rondje. Onze schaatsbaan is ie-
dere dag geopend tijdens de openingstijden van 
de winkel, tot en met de kerstvakantie.”

Fotograaf Madelief de Korte
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Nieuwe Jeugdprins(es)
De spanning is niet meer te houden.....Nog maar een paar nachtjes slapen 
en dan is de nieuwe Jeugdprins(es) van Nuenen bekend! Prinses Esmee en 
Prins Nick staan te popelen om nog één keer te schitteren op het podium. De 
dansmariekes hebben hun nieuwe dansjes al ingestudeerd die ze graag in 
hun mooie nieuwe pakjes aan het publiek  willen laten zien. De vragen van 
het Ren-je-Rot spel zijn al helemaal klaar en de nieuwe Jeugdprins(es) mag 
bijna zijn/haar debuut maken!

Nieuwe kartrekkers CV de Wetters 
Zaterdag 10 november was het zover, na lang speculeren en na vele uren 
voorbereiding zou eindelijk de nieuwe kartrekker van CV de Wetters be-
kend worden gemaakt. Maar allereerst diende er nog afscheid genomen te 
worden van de huidige kartrekker met zijn 2 adjudanten. Prins Preparé en 
zijn adjudanten Importé en Overkappé werden nog één keer in het zonnetje 
gezet waarbij ze werden bedankt voor het geweldige carnavalsjaar. Prins 
Preparé, Piet Renders in het dagelijks leven, richtte nog een prachtig woord 
aan alle aanwezigen alvorens het ludieke afscheid werd ingezet. Onder luid 
applaus werden ze vervolgens van het podium afgevoerd. 

En de laatste hints maken het plaatje 
misschien wel compleet:

9 Ik zing de hoogste noot
10  Ik ben het zonnetje in huis
11  Met zijn twee is het roze

Dus kom zaterdagmiddag allemaal om 
14.30 uur naar Het Klooster voor de 
bekendmaking. Je hoeft niet verkleed 
te komen. Het wordt sowieso een ge-
zellige en feestelijke middag.

men met zijn vriendin Sanne Alofs 
(32) tevens Adjudant Campinga. Sa-
men hebben zij 3 kinderen Daantje, 
Geert en Stef. Danny is werkzaam bij 
Benelux Sign Systems in Nuenen en is 
op de achtergrond betrokken bij Ma-
chinaal Timmerbedrijf Wiltin. Danny 
is nog geregeld te vinden in Nederwet-
ten waar hij penningmeester is bij CV 
De Wetters. Ook assisteert hij af en 
toe bij RKVV Nederwetten als vlagger. 
Adjudant Crostie is Kees Huijbers 
(27), al heel zijn leven woonachtig op 
Olen in Nuenen. Kees is in het dage-
lijkse leven werkzaam als loodgieter. 
Ook werkt hij thuis bij de Krakenburg 
en zorgt hij daar dat alles in perfecte 
staat is. Zijn hobby’s zijn onder andere 
motorcrossen en op zijn tijd een festi-
val bezoeken.

Adjudant Driekie, Dirk Renders 
(29) is in het dagelijkse leven werk-

zaam als werkvoorberei-
der bij Huybregts Relou 

in Son en Breugel. Ook 
Dirk is actief als 
bestuurslid van 
CV de Wetters en 
voetbalt hij  op za-
terdag zijn wed-

strijden bij de vetera-
nen van RKVV 

Nederwetten.

Maar wie is het? En van welke school 
komt hij of zij? De hints nog een keer:
1  Ik sla graag een balletje
2  Altijd de lolbroek
3  Tekenen doe ik liever dan 
 rekenen
4  Wij slaan de handen voor carna-

val ineen 
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!

Na het prachtige afscheid van Prins 
Preparé was daar dan het moment om 
de bekendmaking van de nieuwe 
kartrekkers te voltrekken. Net als ieder 
jaar was dit ook weer precies om elf 
over elf. Nadat de lichten in de zaal wer-
den gedoofd en iedereen vol nieuwsgie-
righeid de nog dichtgeslagen gordijnen 
bekeek, ging er een film van start. 
Wie wordt de nieuwe kartrekker? Me-
nig persoon kwam in beeld. Nadat het 
filmpje eindigde bij het toilet op een 
festivalterrein, werden de gordijnen 
geopend. Daar stonden ze dan op het 
podium, 4 dixies. Na een leuke act op 
het podium kwamen de nieuwe 
kartrekkers uit de dixies! 
Prins Feschtivalie met zijn adjudanten 
Campinga, Driekie en Crostie. Zij zullen 
het komende carnavalsseizoen de kar 
trekken in residentie: de ‘Bek Stage’. 
Het motto luidt: ‘ ’T zit wel snor’. 

Prins Feschtivalie, in het dage-
lijks leven Danny van Esch 
(29), geboren en getogen in 
Nederwetten maar al-
weer een tijdje woon-
achtig in de gemeente 
Boekel (Huize Padua). 

Hier woont 
hij sa-

Bekend-   
making   
boerenbruidspaar 
Raopersgat
De kiescommissie van de boerenbrui-
loftorganisatie heeft weer een paar be-
reid gevonden dat zich op maandag tij-
dens carnaval in d’n onecht wil laten 
verbinden. De commissie is weer ener-
giek aan de slag om voor dit carnava-
lesk evenement de nodige voorberei-
dingen te treffen.

Het nieuwe boerenpaar en hun getui-
gen worden op zaterdagavond 17 no-
vember tussen 22.00 en 22.30 uur tij-
dens het Prinsenbal in Zaal De Koe-
koek bekendgemaakt. Uit de volgende 
hints zou je op kunnen maken wie de 
trouwlustige boer en boerin in het 
aankomend seizoen zijn: 
1) Hij heeft haar aan de haak 
 geslagen
2)  U vraagt wij draaien 
3)  Zij heeft het juiste recept
4)  Koninklijk gevolg 
5)  De liefde van de man gaat door 
 de maag.

De 41e editie van de boerenbruiloft in 
Raopersgat is te doen op maandag 4 
maart  in het Raopershuis aan de Gro-
tenhof in Lieshout. Tijdens een open-
bare en voor iedereen gratis toeganke-
lijke ceremonie zal daar het onecht hu-
welijk worden voltrokken en op 
ludieke wijze worden ingezegend.

Commissie Boerenbruiloft Raopersgat

 CV de Narre-Kappen (5)
Narregat 
jubileert…  
Nieuwe hoogheid 
is er klaar voor!
Natuurlijk is er voor de Gerwense jeugd 
tijdens de carnaval ook een hele belang-
rijke taak weggelegd. Vorig jaar zetten 
Jeugdprins Snowfox, Hofdame Crystal 
en Adjudant Freeze de tent, die voor de-
ze gelegenheid tot ‘Winter Narre-land’ 
was omgedoopt, nog flink op zijn kop. 
Wie dit het komende jaar zal gaan doen, 
blijft voor iedereen spannend. Het nieu-
we jeugdtrio zal op zaterdagmiddag 24 
november bekend worden gemaakt in 
de hiervoor bestemde tent op het Heu-
velplein in Gerwen. Natuurlijk is ieder-
een welkom om te komen kijken. 
Met betrekking tot de nieuwe hoogheid 
van ’t Narre-gat is er ook dit weekend 
weer veel te doen geweest. Er worden in 
de laatste dagen nog enkele puntjes op 
de ‘i’ gezet. De kans om hierbij vroegtij-
dig ontmaskerd te worden is natuurlijk 
groot. Opletten geblazen dus! Ook het 
vermoeden dat het traditionele prin-
senjagen weer voor de deur staat, zorgt 
ervoor dat men op hun hoede is . Wel 
hebben we uit betrouwbare bronnen 
vernomen dat het lijstje met mogelijke 
kandidaten steeds kleiner wordt. Zou 
het de prinsenjagers lukken om bij de 
juiste persoon binnen te dringen? 

Aan de slag met de aanwijzingen voor 
deze week:
8 Hij (k)raakt elke noot 
9 Alle remmen los

Prins Parade van de Raod van Zatterdag;

Carnaval 2019 wordt weer top!
De nieuwe kartrekkers van de Raod van Zatterdag in Nuenen zijn tijdens de 
prinsenwissel afgelopen zondag bekend gemaakt: Prins Parade en zijn ad-
judant Junior gaan de vereniging voor in het komende carnavalsseizoen!

geld ingezameld wordt voor het on-
derzoek naar de spierziekte Duchenne.

Achter adjudant Junior gaat Laura 
Verbruggen schuil. Ook voor haar is 
carnaval niets vreemds. Ze komt uit 
een echte carnavalsfamilie en viert het 
graag. De laatste jaren vaak vanuit de 
andere kant van de bar want Laura 
werkt als gastvrouw bij Café Ons Dorp 
in Nuenen. In haar vrije tijd korfbalt ze 
bij NKV.

Beide hoogheden wonen in het cen-
trum van Nuenen. Zij zwaaien dit jaar 
de  scepter over de Raod van Zatterdag 
met het motto: 

Jaap Woudsma is prins Parade. In het 
dagelijkse leven is Jaap chauffeur bij 
Gunco, een internationaal bedrijf in de 
verhuur van hoogwerkers. Hij is zeker 
geen onbekende in het carnavalsleven, 
Jaap speelt al jaren slagwerk bij Vier-
kant Rond. Zijn grootste hobby is fiet-
sen op de ATB. Hij heeft twee keer 
deelgenomen aan Duchenne Heroes, 
een ATB tocht van een week waarbij 

We zetten de jungle op zijn KOP

Fotografie: Bart Verkuijlen, LAVFotografie

55-jarig jubileum Frans Bunthof   
CV De Narre-Kappen 
Dit jaar viert CV De Narre-Kappen haar 55-jarig jubileum. Afgelopen zon-
dag, de elfde van de elfde, bestonden wij als vereniging precies 55 jaar. Een 
jubileum dat we natuurlijk nooit hadden kunnen halen zonder de hulp van 
diverse vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze vereniging te maken 
tot wat het nu is. Een van de kartrekkers vanaf de oprichting van CV De Nar-
re-Kappen, is Frans Bunthof. Frans Bunthof is er vanaf het allereerste begin 
bij geweest, dus het is ook zijn 55-jarig jubileum!

zijn Prinses Corry en Adjudant Lou 
van de Kemenade in 1966 carnaval 
voor te gaan. Tevens heeft Frans als 
adjudant, grootvorst en lid van de 
Raad van Elf zich diverse jaren voor 
meer dan 100% ingezet voor onze 
vereniging. Voegen we hieraan nog 
toe het jeugdcarnaval, beschermheer 
van de dansgarde, fotograaf, senio-
rencarnaval, Comité Gerwen Actief 
en de nog vele overige taken achter de 
schermen, dan is het wel duidelijk dat 
Frans zijn sporen dik verdiend heeft.

Wij zijn dan ook enorm verheugd en 
trots dat wij Frans hebben mogen hul-
digen en feliciteren met zijn 55-jarig 
jubileum. Wij hopen dat Frans nog ve-
le jaren lid mag blijven van deze mooie 
vereniging! Frans, bedankt voor alles 
wat je hebt betekend voor onze 
vereniging en bedankt namens alle 
Gerwenaren voor wie jij carnaval mo-
gelijk hebt gemaakt!
 

Na een woordje van voorzitter Judith 
Verhagen-Oerlemans kreeg Frans 
door Harold Hendriks, president van 
de Raad van Elf, een speciaal vervaar-
digde, gouden sierspeld opgestoken. 
De traditionele bloemen en kruik 
drank werden overhandigd en werd er 
goed geproost. Frans is vanaf de op-
richting een drijvende kracht geweest 
achter onze vereniging. Het is daarom 
eigenlijk ook niet te doen om aan te 
geven wat Frans allemaal wel niet 
voor deze vereniging heeft gedaan. 
Een korte bloemlezing:

In 1963 was hij lid van het eerste be-
stuur van De Narre-Kappen, waarvan 
vice voorzitter in 1964/1965 en pen-
ningmeester met enkele tussen pozen 
van 1965 tot 1987. Ook had hij nog 
tijd over om als Prins Plankenier met 

 Hints CV De 
Dwèrsklippels
Wat een fantastische opening van het 
carnaval seizoen hebben we gehad! 
Vrijdag een superfeest in Ons Dorp. 
Zaterdag de Prinsenwissel bij CV De 
Wetters en zondag bij de Raod van 
Zatterdag.

De eerste kartrekkers zijn bekend en 
de geruchtenmolen draait op volle 
toeren. De spanning stijgt! Dit zijn de 
laatste hints over het prinselijk gezel-
schap. Over een paar nachtjes slapen 
weten we wie de kartrekkers gaan 
zijn. Aanstaande zaterdagavond om 
23.11 uur in Het Klooster in Nuenen 
worden zij op een spectaculaire wijze 
bekend gemaakt. Maar wie zijn ‘zij’? 
Maak het mee aanstaande zaterdag! 
Om 20.11 uur nemen we eerst af-
scheid van Prins Hospitalis en zijn 
Adjudanten Hotella, Terra en Coiffu-
ra. Kom zaterdagavond naar Het 
Klooster, neem je vrienden mee en 
feest met ons mee! 

• et laarzen aan is het niet mak-
kelijk!

• eveel is niet fijn, maar met niets 
kom je nergens.

• oorop in d n optocht

re-Kappen, is Frans Bunthof. Frans Bunthof is er vanaf het allereerste begin 
bij geweest, dus het is ook zijn 55-jarig jubileum!

zijn Prinses Corry en Adjudant Lou 

 Dwèrsklippelgat: 
bedankt voor alles!
Nog een paar dagen en dan nemen we af-
scheid van een fantastisch carnavalssei-
zoen. Het was een eer dat wij Prins en Adju-
danten van de Dwèrsklippels mochten zijn. 
We hebben met volle teugen genoten: van 
de voorpret tot aan onze bekendmaking en 
van alle recepties tot en met de hele carna-
val! Het was onvergetelijk en meer dan ge-
weldig! Het leuke is dat we nog een heerlijk 
toetje hebben gekregen afgelopen weekend: 
de opening van het Carnavalsseizoen in 
Ons Dorp en de eerste Prinsenwissels van 
CV De Wetters en de Raod van Zatterdag. 
Het voelde weer als vanouds (en stiekem 
wilden we nog wel langer doorfeesten).
Prins Preparé en Prinses Faya met hun ge-
weldige Adjudanten hebben een prachtig 
en welverdiend afscheid gekregen. Wat 
hebben we samen een lol gehad en gefeest! 
Ook met Pajoto, Tojopa en Jopato uiteraard 
(schrijf ik het zo goed...? :-)) We zijn ontzet-
tend blij en trots dat we deze carnaval sa-
men met jullie hebben beleefd. Maar aan al 
het goede komt een eind en…. dat is maar 
goed ook! Want er staat weer een nieuw 
Prinselijk gezelschap te trappelen van on-
geduld om zaterdag dat podium op te stap-
pen. En ook dát wordt weer fantastisch! 
We willen heel carnaval vierend Nuenen 
bedanken voor een prachtig jaar. Iedereen 
was zo enthousiast naar ons, het werd ons 
zo gegund. Dat was hartverwarmend om 
te ervaren. We hadden het geluk om als 
eerste kwartet met een kleurrijk en do-
lenthousiast nieuwe Prinserôd binnen te 
trekken. Wat straalde dat samen een ple-
zier uit! Onze hofkapel de Blaospoepers 
die het nummer Liberté van een nieuwe 
dimensie heeft voorzien. De dansgardes 
hebben zich te pletter getraind om elke 
keer weer een topprestatie te leveren. Wat 
een toppers! We hebben ook trainingen en 
repetities van de gardes en kapel bezocht. 
Niet alleen werd er flink geoefend, het ple-
zier stond elke keer voorop en dat is wat 
iedereen ook uitstraalde tijdens carnaval. 
Dat is wat ons allemaal verbindt en daar-
om is carnaval in Nuenen ieder jaar weer 
een groot succes! Alle vrijwilligers die kei-
hard werken om het een stelletje feestneu-
zen naar de zin te maken. Heerlijk! 
Aanstaande zaterdag hopen we dat jullie 
ons vieren nog 1 keer (met witte zakdoek-
jes!) komen uitzwaaien, om 20.11 uur in 
Het Klooster. Om vervolgens lekker te 
feesten en….dan wordt de spanning opge-
bouwd naar het grote moment om 23.11 
uur….dan worden onze opvolgers bekend-
gemaakt. Alvast een tip voor deze nieuwe 
kartrekkers: geniet van elke seconde met 
volle teugen! Het is het meer dan waard!
Bedankt voor alles! Op oe gezondheid!

Prins Hospitalis
Adjudanten Hotella, Terra en Coiffura

55-jarig jubileum Frans Bunthof   

Bekend-   

Fotografie: 
Bart Verkuijlen, 
LAVFotografie



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

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

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

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

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

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

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

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

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

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

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 8690
www.abonne.nl

VACATURES 
Wij zoeken vlotte jonge 

mensen voor in de bediening 
en om af te wassen in de 
keuken. Flexibele uren, 
vaak in het weekend, 

vanaf 17.00 - 23.00 uur. 
Interesse? Bel 040-2988913

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

MOLEN DE ROOSDONCK
Ambachtelijk gemalen meel voor de thuisbakker

Gerwenseweg 2, Nuenen | www.roosdonck.nl

WEER VERKRIJGBAAAR: 
SPECULAASMIX BIO 

EN PEPERNOTENMIX BIO

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

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

- Onderhoud & Reparatie
- APK keuring
- Schadeherstel
- Scherp geprijsde winterbanden
- 50 Occasions op voorraad
- Bandenhotel
- Voor alle Merken
- Toyota Opel Kia Audi BMW etc.
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Het is weer zover, Sinterklaas komt weer naar Nuenen! 

Weverkeshof weer Sinterklaashof 
Ook dit jaar heeft Sinterklaas weer aan de mensen van Weverkeshof in Nuenen 
gevraagd of hij daar mag komen slapen. En natuurlijk mag hij dat! Sinterklaas 
komt niet alleen, nee hoor, hij brengt zijn Hoofdpiet, Schrijfpiet en natuurlijk 
ook Amerigo mee. Vanaf 17 november heten we dan ook Sinterklaashof. 

van de kinderen uit Nederland die aan 
Sinterklaas gestuurd worden. Maar Sin-
terklaas krijgt ook brieven en tekenin-
gen uit China, Amerika en andere lan-
den. Sinterklaashof heeft met de lande-
lijke post al sinds 1985 afgesproken dat 
alles wat aan Sinterklaas wordt ge-
stuurd naar Sinterklaashof gaat. Alle 
brieven worden beantwoord met een 
persoonlijke reactie. Mits er een adres 
en postzegel wordt bijgesloten. Brieven 
worden niet per email beantwoord. Wil 
je de brief van Sinterklaas op tijd ont-
vangen, dan moet deze wel voor 1 de-
cember in de brievenbus gedaan zijn. 
Het adres is: Sinterklaashof Postbus 368 
5670 AJ Nuenen. T ot ziens op Sinter-
klaashof Jhr. Hugo van Berckellaan 5 
5671 CH Nuenen Website: 
www.weverkeshof.nl 

We moeten altijd een beetje puzzelen 
om ruimte te maken, maar zoals altijd 
lukt ons dit. Natuurlijk is Sinterklaas 
veel onderweg door Nederland, maar 
als zijn werk er ’s nachts op zit kruipt 
hij heerlijk bij ons in zijn warme bed. 

Wil je naar het bed van Sint en Piet ko-
men kijken? En naar de stal waar Ame-
rigo staat? Dat kan op de volgende tij-
den: Maandag, dinsdag en donderdag 
van 14.15 uur tot 17.00 uur, vrijdag van 
12.00 uur tot 17.00 uur, zaterdag en 
zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Op woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 14.00 uur tot 16.30 uur 
blijft Sinterklaas op Sinterklaashof 
(behalve 17 en 18 november en 5 de-
cember). Vanaf zondagmiddag 18 no-
vember zijn er Pieten aanwezig. En 
donderdag 29 november zijn we geslo-
ten vanwege een besloten bijeen-
komst. Scholen en groepen ontvangen 
we op afspraak in de ochtend. 

De Postbus van Sinterklaas
Al meer dan 30 jaar verzorgen de 
schrijfpieten van Sinterklaashof alle 
brieven, tekeningen en verlanglijstjes 

Groot feest   
in Nuenen   
met  de    
Sinterklaas Intocht 
Op zondag 18 november zal Sinter-
klaas weer aankomen in Nuenen. De 
stoet vertrekt vanaf 13.30 uur bij het 
Vincent van Goghplein, waarna we om 
13.45 uur in het Park, bij de Kiosk, 
aankomen. Daar wordt Sinterklaas 
ontvangen door de (jeugd)burgemees-
ter en gaan we gezellig zingen en dan-
sen met elkaar. 

Daarna worden alle kinderen uitgeno-
digd om met de stoet mee te lopen 
naar De Hongerman, waar het grote 
Pietenfeest plaats zal vinden. 
 Er kan weer volop gespeeld en gedanst 
worden in De Hongerman. Wat denk 
je van sporten in de pietengym of 
knutselen in de Knutselwerkplaats? Of 
lekker dansen met de pieten in de pie-
tendisco. We hebben weer wat leuke 
kindvriendelijke activiteiten bedacht 
waar we een kleine bijdrage voor vra-
gen om voor onze stichting wat extra 
inkomsten te genereren. Ook vinden 
er in De Hongerman weer diverse op-
tredens plaats. Kortom het wordt een 
groot feest. Om 16.30 uur loopt het 
feest ten einde. 

Ga voor meer informatie naar www.
sinterklaasnuenen.nl of naar onze 
facebookpagina. 

Groot feest   
in Nuenen   
met  de    
Sinterklaas Intocht 

Secretariaat voor 
Sinterklaaspost 
weer geopend
Nu al een  brief schrijven aan Sinter-
klaas, dat kan. Zaterdag 17 november 
komt Sinterklaas weer aan in Neder-
land, dit jaar in Zaandam. Veel kinde-
ren willen echter nu al hun tekeningen, 
verlanglijstjes en andere spannende 
verhalen kwijt aan Sinterklaas. Dit kan 
vanaf nu, want het secretariaat van 
Sinterklaas is weer geopend. Jaarlijks 
ontvangt dit secretariaat enkele dui-
zenden brieven, met verlanglijstjes en 
tekeningen, van kinderen. Het post-
adres van Sinterklaas is: 
Sinterklaashof, Postbus 368, 5670 AJ 
Nuenen. 

Alle schrijvers krijgen een persoonlijk 
bericht terug van Sinterklaas, op zijn 
eigen briefpapier. Tientallen schrijf-
pieten helpen de Sint daarbij. Wel 
moet de afzender duidelijk leesbaar 
zijn en moet er een postzegel (waarde 
1) voor antwoord worden bijgesloten. 
Schrijf op tijd want brieven die na 1 
december worden gepost lopen de 
kans niet meer beantwoord te worden 
omdat deze dan niet meer vóór 5 de-
cember door PostNL op het retour-
adres van de kinderen bezorgd kunnen 
worden.
Zie ook www.sinterklaashof.nl 

Optreden Keskedee
Op zondagmiddag 16 december  zingt 
wereldmuziekkoor Keskedee uit Nue-
nen in De Hofdael in Geldrop: Kerst-
kedee.
Een gevarieerd programma van kerst- 
en andere liederen, met als gemeen-
schappelijk kenmerk dat het u alle 
hoeken van de wereld laat horen. 

U zult versteld staan van de variëteit in 
muziek, zelfs als het over zoiets traditi-
oneels gaat als een kerstlied. Dat gaat 
er in Afrika heel anders aan toe dan 
bijvoorbeeld in Polen. 
Naast kerstliederen zingen we ook an-
dere liederen die passen bij de tijd van 
het jaar. 

De middag begint om 14.00 uur met 
het optreden van een aantal jonge ta-
lenten van het Kunstkwartier Geldrop. 
Vanaf half drie gaat Keskedee los, met 
halverwege een pauze. Gezien de af-
wisseling van het programma is het 
optreden geschikt voor jong en oud!

Kaarten á € 6,00 zijn te bestellen via de 
boekingslijn van De Hofdael: muziek-
huishofdael@gmail.com. 

Geef in de mail aan dat je kaartjes be-
steld voor Kerstkedee, het aantal 
kaartjes en je naam en telefoonnum-
mer.

Misa Criolla en Navidad Nuestra, 
een bijzonder kerstconcert
Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’ uit Eindhoven geeft op 15 december een 
Latijns-Amerikaans kerstconcert, samen met het ensemble van Daniël Fa-
nego. Zo’n 10 Nuenenaren zijn lid van dit koor en zingen deze twee stukken 
van componist Ariel Ramirez onder leiding van dirigent Jos Thomassen.

Kaarten zijn te koop via CultuurSpoor 
Best, Raadhuisplein 32 in Best (betaling 
met pinpas) en via het koor; email: roos-
tenzangersehv@gmail.com, telefoon: 
0499 - 39 61 53. U kunt ook kaarten ko-
pen vóór aanvang van het concert bij de 
kerkingang tegen contante betaling. 
Meer informatie: Zaterdag 15 decem-
ber, aanvang 20.00 uur. Lidwinakerk, 
Raadhuisstraat 209 in Best. Toegangs-
prijs: € 15,- inclusief programmaboekje.
www.roostenzangers.dse.nl

 
 

Ariel componeerde zijn gezongen mis 
Misa Criolla en het kerstverhaal Navi-
dad Nuestra in 1964, toen bekend werd 
dat het Vaticaanse concilie muziek in 
de volkstaal zou toe staan in de kerk. 
De verspreiding van de grammofoon-
plaat maakte de Misa Criolla in korte 
tijd wereldwijd bekend en geliefd. Ra-
mirez gaf de mis een echt Latijns-Ame-
rikaans volkskarakter door de Creoolse 
muziek als uitgangspunt te nemen en 
inheemse instrumenten te gebruiken.
Meeslepende Argentijnse ritmes, me-
lodieën die perfect de creoolse religi-
euze vervoering weergeven, momen-
ten van verstilling en drama: tempera-
mentvolle muziek die blijft boeien en 
ontroeren. Beide werken worden uit-
gevoerd volgens de door Ramirez ge-
corrigeerde Argentijnse uitgave. De 
professionele Antilliaans-Colombi-
aanse tenor Jorge Andrès Martina 
zingt een solopartij en het ensemble 
van Daniël Fanego staat garant voor 
een authentieke benadering. Rob van 
Heck begeleidt op de piano.Heck begeleidt op de piano.
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Toegangsprijs:  € 15,00  (inclusief programmaboekje) 

Kaartverkoop:  
- CultuurSpoor Best, Raadhuisplein 32, 5683 EA Best (met pinpas); 

- het koor, roostenzangersehv@gmail.com , tel. 0499-396153; 

- vóór aanvang van het concert bij de kerkingang (contant). 

Informatie: www.roostenzangers.dse.nl . 

Een bijzonder concert    
in het Van Goghkerkje
Het matinee concert op 11 november in het van Goghkerkje, georganiseerd 
door Cultuur Overdag, was het 2e Bachconcert rondom deze beroemde 
componist. Dit keer speelde Vincent van Amsterdam een klassiek muziek 
concert op accordeon, waarin de muziek van Bach centraal stond.

Een uur lang werden de luisteraars in 
vervoering gebracht met hemelse mu-
ziek op accordeon.
Terwijl het buiten regende was het in 
het kerkje muisstil. 
 Op zondag 9 december sluit Cultuur 
Overdag het Bach jaar 2018 af met een 
groot Bach concert in de Regenboog-
kerk, ‘Bach op Zondag’. 
Zie www.cultuuroverdag.nl

Gipsyjazz in Gerwen

Paulus Schäfer op podium  
met twee topgitaristen
 
Twee topgitaristen, Jan Kuiper en Herbie Guldenaar, spelen maandag 26 no-
vember met de Gerwense gipsygitarist Paulus Schäfer in café De Stam in 
Gerwen. Zij treden als gastmusici op in de concertserie ‘Paulus Schäfer invi-
tes’. Beide muzikanten hebben als jazzgitarist hun sporen verdiend en tra-
den op in binnen- en buitenland. Gerwenaar Paulus Schäfer is een van de 
meest getalenteerde gipsyjazz-gitaristen van ons land. 
 

ook voor een meer representatief 
gipsyjazz-geluid voor deze tijd. De so-
logitarist uit Gerwen is een veelge-
vraagd muzikant. Zo speelt hij eind de-
ze maand op uitnodiging van de Damir 
Kukuruzović Group in Sisak en Za-
greb, Kroatië. In december speelt Pau-
lus samen met Mozes Rosenberg, No-
ah Schäfer en accordeonvirtuoos Do-
minique Paats in The Quarter Royal 
Opera House Mumbai, India. Paulus 
laat graag iedereen kennismaken met 
de typische gipsyjazz, en is zelf ook 
nieuwsgierig naar andere jazzstijlen.
Onder de noemer ‘Paulus Schäfer invi-
tes’ nodigt hij muzikanten en bands uit 
in zijn stamcafé. Op sommige avonden 
speelt Paulus met zijn vaste begelei-
ders en een gastmuzikant, terwijl op 
andere avonden een band speelt, sa-
men met Paulus als sologitarist.
 
Kaarten reserveren
Het gipsyjazzconcert ‘Paulus Schäfer 
invites’ met Jan Kuiper en Herbie Gul-
denaar begint maandagavond 26 no-
vember om 20.00 uur in café De Stam, 
Gerwenseweg 38 in Gerwen. Kaarten 
à tien euro kunnen  gereserveerd wor-
den op info@sintimusic.nl of via Sinti-
Music 06 8193 5569.

Jan Kuiper reisde de afgelopen veertig 
jaar als jazzgitarist over de wereld. Op 
zijn 15de kreeg hij zijn eerste gitaar in 
handen en vijf jaar later besloot hij om 
professioneel gitarist te worden. Hij is 
een succesvolle gitarist, onder meer 
met zijn band The Five Great Guitars. 
Gitaarspelen is voor hem een nooit af-
lopend proces van oefenen en doen 
wat je moet doen. “Dan spreekt de mu-
ziek recht uit het hart van de musicus 
en raakt het de ziel van de luisteraars”, 
aldus Jan Kuiper.
Herbie Guldenaar speelt gitaar vanaf 
zijn 9de levensjaar. Hij studeerde in 
1985 aan het Conservatorium Rotter-
dam af met als hoofdvak jazz. Met di-
verse bands en in musicals speelde hij 
in heel Europa. Het Herbie Guldenaar 
Quartet is een bekende band in de 
jazzwereld. Hij is muziekdocent aan het 
Jan van Brabant College in Helmond.
Het belooft een verrassende avond te 
worden in Gerwen met de bijzondere 
combinatie van twee gastmusici en so-
logitarist Paulus Schäfer op het podium. 
 
Paulus Schäfer invites…..
Paulus Schäfer blijft op zoek naar een 
nieuw moderner geluid. Niet alleen om 
zijn eigen horizon te verbreden, maar 

Drie topgitaristen in De Stam Gerwen (v.l.n.r.): Jan Kuiper, Paulus Schäfer en Herbie Guldenaar 
(fotobewerking Peter Peels)

Het Alzheimer Café
Het Alzheimer Café  op maandag 19 november begint om 19.30 uur en duurt tot 
ongeveer 21.30 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun familie en 
andere belangstellenden. Locatie: DAF museum, Tongelresestraat 27, Eindho-
ven. De toegang is gratis en de zaal gaat om 19.00 uur open. Het Alzheimer Ca-
fé wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost Brabant, 
in samenwerking met Archipel Zorggroep en Vitalis WoonZorg Groep. 
Voor meer informatie kan men contact opnemen met Thea Sturme, 040-
2158000. Voor meer informatie over de cafés in Zuidoost-Brabant kunt u kijken 
op de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Gedichtendag 
2019 in Nuenen
Net als in andere jaren zal ook in 2019 
de poëzie in Nuenen in de landelijke 
dichtersweek aandacht krijgen op 
donderdag 31 januari met als thema 
‘Vrijheid’.
Het Dichterscollectief Nuenen heeft 
dit keer de gastvrijheid gevonden in 
het Nuenens College aan de Sportlaan 
8, waarmee het tot uitdrukking wil 
brengen dat gedichten een warme 
plaats verdienen in het onderwijs.
Op deze dag kunnen dichters aldaar 
uit hun werk voordragen en andere 
liefhebbers kunnen komen luisteren. 
Ook dit keer zal Nuenens kunstenaar 
Marianne Schellekens telkens één ge-
dicht van elke deelnemende dichter 
projecteren in een door haar vervaar-
digd schilderij.
Wilt u meedoen of komen luisteren, 
schrijf u dan per email in bij klaas.
de.graaff@kpnmail.nl, waarna u nade-
re informatie ontvangt. Het aantal 
plaatsen is beperkt, dus wacht niet te 
lang met reageren. Gedichtendag op 
donderdag 31 januari van 14.30-17.00 
uur, Nuenens College, Sportlaan 8, 
5671 GR Nuenen.  Thema: ‘vrijheid’.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  N uenen
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.

S igrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers uenen c.a.

t/m zondag 16 december
woe- en zondag 13.00-17.00 

Vrijdag 13.00-20.00 uur
Kunstexpositie ‘Wannahaves’ bij SHE Art 

Gallery. De Huufkes 34, Nuenen

Donderdag 15 november
09.30 uur Computercafé iPad/iPhone - 

iOS12. Bibliotheek Dommeldal
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm ‘Victoria & 

Abdul’. Het Klooster

Donderdag 15 november 
14.00 uur Informatiemiddag veilig internet-

bankieren en babbeltrucs. Scarabee
19.30 Ruilkring Lets Nuenen

Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen

Donderdag 15 november
20.00 uur Drijehornick-lezing: gesloopte 

boerderijen en verdwenen wegen op Eckart 
BS De Dassenburcht Nuenen

Vrijdag 16 november
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

20.00 uur Rikken in Nederwetten
Piet Renders paviljoen RKVV Nederwetten

Vrijdag 16 november
20.00 uur Speelgoed-kienen 

Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 17 november
14.30 uur Jeugdprinsenbal CV de Dwèrs-

klippels. Het Klooster
20.00 uur Country Dance Party met Coun-

try-DJ Henk. Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 17 november
19.00-21.00 uur ‘Licht op Oude Landen’

Samen herdenken. Gedichten - Ontmoeting - 
Licht - Muziek. Begraafplaats Oude Landen, 

Beekstraat 48a Nuenen

Zaterdag 17 november
20.11 uur Dwèrsdebuut CV De Dwèrsklip-

pels. Het Klooster 

Prinsenbal. Zaal De Koekoek Lieshout

Zondag 18 november
11.00 uur 39e Bavaria-veldrit Lieshout

08.00-12.30 uur 25e Veldronde Tourclub 
Stiphout. Sportpark Molenven 3, Helmond

Zondag 18 en zondag 25 november
10.00-12.30 uur Workshop: In verbinding 

met jezelf en in contact met je engel!
Aanmelden: www.pleunvangemert.nl
Soeterbeekseweg 19 Nederwetten

Zondag 18 november
10.30-13.00 uur Koffi econcert 

D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen
13.45-16.30 uur Intocht Sinterklaas Nuenen 

Startpunt Kiosk Park naar Hongerman

Zondag 18 november
16.00-17.30 uur Optreden Blazerij De Mols-

hoop. Watermolen van Opwetten
 16.30-17.30 uur Nuenen zingt

van Goghkerkje aan de Papenvoort

Maandag 19 november
13.30 uur Knutselen met rolletjes voor vol-

wassenen
de Heuvel, Gerwen

Woensdag 21 november
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis te Lieshout

Donderdag 22 november
09.30 uur Computercafé FastStone beeldbe-

werking. Bibliotheek Dommeldal, Nuenen
12.00 uur Sinterklaaslunch, 14.30-16.30 

uur Sinterklaaskienen Jo van Dijkhof

Donderdag 22 november
14.30 uur Cultuur Overdag: mini-opera 
Carmen, voorafgegaan door een lezing

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Vrijdag 23 november
 19.00- 01.00 uur Aftrap van het Carnaval

Carnavalsvereniging de Narrekappen
In tent op Heuvelplein in Gerwen

Vrijdag 23 november
19.30 - 01.00 Gerwen Live!

Heuvelplein Gerwen

Zaterdag 24 november
13.00- 01.00 uur (Jeugd)prinsenbal
Carnavalsvereniging de Narrekappen

In tent op Heuvelplein in Gerwen

Zaterdag 24 november
13.00-16.00 uur Intocht Sinterklaas Eeneind 
Locatie: Enodegebouw (Eeneind 1, Nuenen) 

en omliggende straten

������������������

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 17 november 18.30 uur: vie-
ring, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en dhr. J. Haan.
Zondag 18 november 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
dhr. J. Haan. 

Misintenties 
Zaterdag 17 november 18.30 uur: 
Geen intenties.
Zondag 18 november 11.00 uur: Jan en 
Miet Dijstelbloem Knoops; Noud van 
Rooij en Marie van Rooij - van de Kam; 
Joost van der Graaf en Ineke Hilbe-
rink; Leo en Tonnie Verhappen - Aarts; 
Cobie Stachuletz - Dokman; Jet van 
Kroonenburg - Smulders; Annie van 
Kemenade; Jan Leenders; overleden 
ouders van de Berg - van den Nieu-
wenhof; familie van de Berg - van Sant-
voort; familie Slegers - van de Berg; 
Zussen Adriano van de Berg; Henk en 
Diny Taheij - van Beek; Jan van Deur-
zen; overleden ouders van Deurzen; 
Frans van Oorschot; Henk Rooswin-
kel; overleden leden van het Gregori-
aans koor St. Andries.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Wou-
da Swinkels - Meeuws, De Hal 4, en 
Klaas van de Ende, Krommenakker 28. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Ziekendag
Aanstaand weekend houden we in de 
kerken van onze parochie de jaarlijkse 
Ziekendag. We maken ruimte voor on-
ze parochianen die ziek zijn, oud zijn 
en zich eenzaam voelen. Zij kunnen 
niet met ons meevieren. Vanuit onze 
verbondenheid willen wij voor hen 
bidden, om genezing, voor een mooie 
oude dag en om nabijheid. Er zullen 
rozen klaarstaan om mee te nemen 

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

 IVN/Nuenen
Wolvendijk, Nuenen

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

voor hen die ons dierbaar zijn. Zo zul-
len wij niet uit elkaars genade vallen en 
zullen niet doelloos en onvindbaar 
zijn. 
De Bezoekgroepen.
 
St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 18 november 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties 
Piet Loonen; Koen Smeets; Johannes 
Raijmakers en Johanna Rooijakkers; 
Petrus Raijmakers; Wilhelmus Rooij-
akkers en Elisabeth Bastiaans; Basti-
aan Rooijakkers.

Mededeling
Ziekendag. Aanstaand weekend hou-
den we in de kerken van onze parochie 
de jaarlijkse Ziekendag. We maken 
ruimte voor onze parochianen die ziek 
zijn, oud zijn en zich eenzaam voelen. 
Zij kunnen niet met ons meevieren. 
Vanuit onze verbondenheid willen wij 
voor hen bidden, om genezing, voor 
een mooie oude dag en om nabijheid. 
Er zullen rozen klaarstaan om mee te 
nemen voor hen die ons dierbaar zijn. 
Zo zullen wij niet uit elkaars genade 
vallen en zullen niet doelloos en on-
vindbaar zijn. 
De Bezoekgroepen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 november 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintentie
Piet Coolen; Bea Schenkels-Koks; Wil-
lem Renders en Wilhelmina Renders-
de Louw; Harrie Verschuuren.

Mededeling
Ziekendag. Aanstaand weekend hou-
den we in de kerken van onze parochie 
de jaarlijkse Ziekendag. We maken 
ruimte voor onze parochianen die ziek 
zijn, oud zijn en zich eenzaam voelen. 
Zij kunnen niet met ons meevieren. 
Vanuit onze verbondenheid willen wij 
voor hen bidden, om genezing, voor 
een mooie oude dag en om nabijheid. 
Er zullen rozen klaarstaan om mee te 
nemen voor hen die ons dierbaar zijn. 
Zo zullen wij niet uit elkaars genade 
vallen en zullen niet doelloos en on-
vindbaar zijn. 
De Bezoekgroepen.

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

Zondag 18 november zal Huub Schu-
macher GP in de dienst voorgaan. U 
bent van harte welkom om deze dienst 
met ons mee te vieren! Er is kinderne-
vendienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor het Educa-
tiefonds Vluchtelingen.
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.
Donderdag 15 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Albertus de 
Grote, bisschop en kerkleraar. 
Vrijdag 16 november. 07.15 uur H. 
Mis, H. Gertrudis, maagd. 
Zaterdag 17 november. 08.30 uur H. 
Mis, H. Gregorius de Wonderdoener, 
bisschop en belijder. 10.00 uur Gods-
dienstlessen. 
Zondag 18 november. 26ste Zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. 
Maandag 19 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Elisabeth, weduwe; gedachte-
nis van H. Pontianus I, paus en marte-
laar. 
Dinsdag 20 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Felix van Valois, belijder. 
Woensdag 21 november. 07.15 uur, 
Opdracht van de H. Maagd Maria.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Hans Vossenaar 12,5 jaar pastoor 
in Nuenen en 40 jaar Franciscaan
4 november was het 40 jaar geleden dat pastoor Hans Vossenaar intrad in de 
orde van de Franciscanen. Ter ere hiervan, en vanwege het feit dat hij in sep-
tember 12,5 jaar pastoor was van de parochies in Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten, later parochie Heilig Kruis, werd tijdens de viering van 4 november 
stilgestaan bij deze jubilea. 

leving willen laten zien. Een plan met 
initiatieven voor o.a. jongeren en ou-
deren  waarin we alle rijkdommen die 
we hebben, gemotiveerde mensen, ge-
bouwen, financiële middelen en com-
municatiemogelijkheden, op een crea-
tieve manier inzetten. Daarmee hopen 
we ook in de toekomst een vitale, 
krachtige geloofsgemeenschap te blij-
ven met een herkenbare plaats voor en 
in de Nuenense gemeenschap.
Na de viering was er volop gelegenheid 
om de jubilaris te feliciteren onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

Hans wilde zelf dat de viering vooral in 
het teken zou staan van het beleids-
plan van de parochie, het Masterplan 
‘Geloven in de toekomst’: het op een 
eigentijdse manier invulling geven van 
de naastenliefde. 
In een volle kerk werd ten overstaan 
van parochianen en genodigden dit 
Masterplan gepresenteerd. 
Dit Masterplan is uitgewerkt door een 
werkgroep van mensen van zowel bin-
nen als buiten de parochie en heeft ge-
leid tot een aantal initiatieven waar-
mee we ons veel meer naar de samen-
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SPORT
Programma
VOETBAL 
EMK
Vrijdag 16 november 
Botafogo 2 - EMK 2 (zaal)  . . . . . . 20.10
Zaterdag 17 november 
EMK VE1 - Wilh. Boys VE1 . . . . . . 15.30
Sarto G2 - EMK G1  . . . . . . . . . . . . 11.30
Zondag 18 november 
RKDSV 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Nuenen 3  . . . . . . . . . . . . 11.00
LSV 2 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Best Vooruit 5 - EMK 4  . . . . . . . . . 10.00
EMK 5 - Pusphaira 3  . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 7 - RKSV Heeze 6  . . . . . . . . . 11.00
Best Vooruit VR1 - EMK VR1  . . . . 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 16 november 
Waalre VR30+ - Nederw. VR30+ 19.30
Zaterdag 17 november
Nederw. VE - Oirschot V. VE . . . . 16.30
Zondag 18 november 
SPV1 - Nederwetten 1  . . . . . . . . 14.30
Unitas’59 13 - Nederwetten 2  . 10.00
RKSV Heeze 9 - Nederwetten 3 10.00
Nederw. 4 - Knegselse Boys 4 . . 11.00
Nederwetten VR1 - Hapert VR1 12.15
Nederwetten VR2 - SBC VR1  . . . 10.00

RKSV NUENEN
Zaterdag 17 november
Nuenen VE1 - Brabantia VE2 . . . 16.15
Nuenen VE2 - Brabantia VE1 . . . 16.15
Zondag 18 november
Orion VR1 - Nuenen VR1  . . . . . . 12.00
Nuenen 2 - Geldrop 2  . . . . . . . . . 12.00
Pusphaira VR1 - Nuenen VR2  . . 12.30
EMK 2 - Nuenen 3  . . . . . . . . . . . . 11.00
N. Woensel VR2 - Nuenen VR3  . 12.00
Acht 3 - Nuenen 4  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 5 - FC Cranendonck 4  12.00
RKVVO 5 - Nuenen 6  . . . . . . . . . . . 9.30
SV Valkenswaard 7 - Nuenen 8  10.00
SV Budel 5 - Nuenen 10  . . . . . . . 10.00

Tenniskampioenen KNLTB najaars-
competitie bij TV de Lissevoort
Afgelopen weekend zijn de laatste wedstrijden gespeeld van de KNLTB najaars-
competitie. TV de Lissevoort kan 4 seniorenteams als kampioenen feliciteren: 
vrijdagavond dames dubbel 35+ Lissevoort 2, vrijdagavond gemengd dubbel 17+ 
Lissevoort 1, vrijdagavond heren dubbel 35+ Lissevoort 2, donderdagavond da-
mes dubbel 17+ Lissevoort 1. Proficiat allemaal!

Vrijdagavond gemengd dubbel 17+ 
Lissevoort 1 
Bovenste rij vlnr Susan van Eekelen, Jelle 
Boerjan, Jeroen Overdijk.
Onderste rij vlnr Robert Schutijser, Rosaly 
Westerveld, Jenneke van Drunen.

Vrijdagavond dames dubbel 35+ 
Lissevoort 2
Boven vlnr Kim van de Laar, Annemiek Gie-
len, Karin Noll. Zittend vlnr Wilma Verhoef, 
Monique Zwaan. Niet op foto Sandra Sulli-
van en Daphne Bronckers

Vrijdagavond heren dubbel 35+ Lis-
sevoort 2
Staand vlnr Jan-Peter van de Reijt, Berry 
Hertogs, Theo Soetens.
Knielend vlnr Ton van Doorn, Robin Torn.

Donderdagavond dames dubbel 
17+ Lissevoort 1
vlnr: Muriel Nijenboer, Rita Wijtmans, Peg-
gy van der Velden, Elmi van Boxtel. Niet op 
de foto: Frederieke Crooymans, Melanie 
Meulenbroek en Veronique Lemm.

Rikken Nederwetten
1e prijs 69 pt. Rinus van Gastel
2e prijs 68 pt. Christien Bastiaans
3e prijs 68 pt. Ruud Beks
4e prijs 65 pt. Gerard van der Heijden
5e prijs 64 pt. Ben de Louw.

De volgende rik avond is vrijdag 16 no-
vember aanvang 20.00 uur.
In het Piet Renders paviljoen bij RKVV 
N ederwetten.

Tennis

 60 

60 jaar Rond de Linde

 Rond Lindes Jaarringen
Binnenkort viert Rond de Linde het 60-jarig bestaan en dat zal - uitgevers 
en redactie kennende - ongetwijfeld nog uitbundig aan de orde komen 
door het uitbrengen van een speciale jubileum-uitgave van het blad.
Maar toch is er iets merkwaardigs aan de hand met het weekblad. Bestaat 
Rond de Linde eigenlijk niet 61 jaar?

Immers op 26 november 1982 (!!) schonk 
Rond de Linde uitgebreid aandacht aan 
het, naar eigen zeggen, 25-jarig bestaan 
met een jubileumuitgave, waarin ik on-
der meer mocht zeggen: “Rond de Linde 
is er thans 25 jaar lang in geslaagd de 
goede, objectieve, redactionele weg te 
blijven volgen, waardoor het blad zich 
een vaste en gewaardeerde plaats heeft 
weten te veroveren bij het overgrote 
deel van de Nuenense inwoners”.
Toen het blad 40 jaar bestond was er we-
derom een jubileumuitgave, en wel op 
24 december 1998(!!), waarin een alinea 
uit mijn bijdrage luidde: “Het is dan ook 
niet voor niets dat Rond de Linde zich in 
de loop der jaren een vaste en zeer ge-
waardeerde plaats heeft weten te ver-
overen bij, aan de ene kant, adverteer-
ders en ondernemers, verenigingen en 
het gemeentebestuur en bij, aan de an-
dere kant, alle lezers.”

En hier klopt dus, chronologisch gezien, 
iets niet: Als het blad in 1982 25 jaar be-
stond is dat in 1997 40 jaar en omge-
keerd als het in 1998 40 jaar bestond was 
dat pas in 1983 25 jaar.
En dus luidt opvolgend de impliciete 
vraag of over die zogenaamde “vaste en 
gewaardeerde plaats” van de Linde anno 
2018 opnieuw de lo(o)ftrompet kan wor-
den gestoken ter gelegenheid van het 
60-jarig of het 61-jarig bestaan? 
Curieus: dat is het zeker. Maar om nou die 
goeie ouwe trouwe Linde onmiddellijk 
van de historische verspreiding van ( 
toen al ) fake nieuws in het Nuenense te 
beschuldigen; van nep of van complot-
denken …….. Nee dat niet!! Dat nooit!!
Er zijn al genoeg dorpsgenoten, die door 
de (linde)bomen het Nuenense bos niet 
meer zien.

Het blijkt allemaal wat minder ingewik-
keld en wat meer prozaïsch,want in die 
jubileumkrant van 1982 constateren uit-
gevers en redactie zelf al ”dat de eerste 
jaargang in 1958 van de drukpers liep en 
wel in een oplage van 1500 exemplaren 
voor Nuenen, Gerwen en Nederwetten”.
Die voortvarende 25-jarige viering in 
1982 was dus eigenlijk alleen wat voor-
barig en dat is later rechtgetrokken. En 
voorbarigheid hoeft niet altijd verkeerd 
te zijn. Maar dat ik daar dan pas zo’n 35 
jaar later achter moet komen!! Dat is wel 
een omissie!
Uit de periode 1981-2001 meen ik mij ove-
rigens zowel het nodige van de zakelijke-, 
de bestuurlijk/politieke- als de publicitaire 
contacten en ervaringen van de gemeente 
met Rond de Linde te herinneren. 

Zo kwam -om het zakelijke maar voor-
rang te geven- vrijwel ieder jaar bij de 
begrotingsbehandeling in het college 
van B. en W. de vraag aan de orde of wij 
niet te veel betaalden voor de wekelijkse 
gemeentelijke pagina in Rond de Linde 
en of ik dat maar aan Rond de Linde wil-
de voorleggen; de eerste vijf jaar als por-
tefeuilehouder financiën (van die disci-
pline wilden de wethouders in 1981 heel 
graag en heel dringend om niet te zeg-
gen dwingend afstand doen), daarna 
vanuit het onderdeel voorlichting. 
Braaf had ik dan een gesprek met me-
vrouw Will Messerschmidt, waarbij on-
der het genot van een kopje koffie de 
Nuenense-koetjes en Linde-kalfjes de 
revue passeerden alsmede steevast ha-
rerzijds aan de orde kwam dat de ge-
meente er begrip voor moest hebben 
dat de drukkerskosten ieder jaar verder 
de pan uit rezen. Waar tegenover de ge-
meente telkenjare haar best armlastige 
situatie kon aanvoeren. Het eind van het 
liedje? Er veranderde wat punten of 
komma’s en ik bracht verslag uit aan de 
wethouders over een uitermate con-
structief gesprek met Rond de Linde dat 
de gemeente geen windeieren zou leg-
gen.

Het was voor de gemeente soms ook 
best ingewikkeld met aan de andere 
kant: Drukker Willem Messerschmidt en 
zakenvrouw Will samen met hoofdredac-
teur Wil Vermeulen. De Drie W’s! Voorlo-
per van het World Wide Web? Het heeft 
absoluut heel wat ach en weeweewee bij 
de gemeente opgeleverd. Maar samen 
kwamen we er wel uit: Immers waar een 
Wil is…..enz..
Misschien lag het aan de gemeentelijke 
kant toch ook wat ingewikkelder dan bij 
‘den drukker’.
Het zou zo maar een verklaring kunnen 
zijn voor het feit dat Nuenen in die perio-
de van zestig jaar zes burgemeesters en 
Rond de Linde maar drie hoofdredacteu-
ren heeft versleten.
En in die goeie ouwe Linde, waaraan ik 
bij de onthoofding in 1994 een ode 
mocht brengen, woonden heel wat 
kleurrijke Nuenense vogels.
Wellicht zal ik daar in het jubileum-num-
mer nog op terug komen.

Geloofd zij de loofboom Linde!! En ge-
loofd zijn al diegenen, die rond die (loof-
boom) Linde stonden. Al die zestig jaren.

Harry Terwisse

Foto Expositie van ‘Knipoog’ 

“Heel wat nummer ÉÉN”
In het weekend van 3 en 4 november was het een komen en gaan van bezoe-
kers bij de expositie van Fotoclub Knipoog, onderdeel van PVGE Nuenen, 
welke te zien was in het Kwetternest aan de Mantelmeeuwlaan 10.

groot. Ingetogen portretten, graffiti 
spuiters, moderne architectuur, 
scheepvaart, detailfoto’s van kunst, 
landschap foto’s, om zo maar een paar 
onderwerpen te noemen. 
Greet Stegeman kreeg de meeste stem-
men (33) voor haar licht-donker foto 
van de Binnen Dieze, gevolgd door 
Han Blaakman met een prachtig inge-
togen portret van een ernstig kijkend 
meisje.

Na afloop genoten alle leden van een 
gezellige gezamenlijke afsluiting van 
een mooi fotojaar. Er worden al weer 
nieuwe plannen gesmeed voor het ko-
mende foto seizoen!

Jaarlijks tonen de leden hun beste fo-
to’s van het afgelopen jaar. Ditmaal was 
het hoofdthema ‘water’ dat zeer geva-
rieerd in beeld werd gebracht. Van 
overvolle rivieren naar autowasstraat 
met allerlei zijsprongen naar veel of 
weinig water. 
De foto van Henk Verberne van de wa-
terval in Meerhoven kreeg 46 stem-
men, de foto van Lous van Romondt 
van de weerspiegeling bij Kasteel 
Ruurlo kreeg 1 stem minder en kwam 
op de tweede plaats. 
Bij de vrije foto’s was het nog moeilij-
ker kiezen voor de bezoekers. Menig-
een verzuchtte “er zijn heel veel num-
mer ÉÉN”. De diversiteit was dan ook 

Country dansen  
in Lieshout
Op zaterdagavond 17 november is het 
weer tijd voor de maandelijkse Black 
Longhorn Country Dance Party, elke 
derde zaterdag van de maand. We dan-
sen in de grote zaal van het Dorpshuis 
in Lieshout. Alle populaire line- en 
partnerdansen worden zoals altijd 
keurig achter elkaar gezet door onze 
eigen Country-DJ Henk. De nadruk 
ligt hierbij op echte country muziek. 
Volop genieten dus en alleen kijken 
mag ook. Aanvang is 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.00 uur.
Tevens is er de mogelijkheid om te re-
serveren voor onze Oud- en Nieuw-
party op 31 december.
Graag tot ziens dus op zaterdag 17 no-
vember bij The Black Longhorn: 
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, 
Lieshout. Meer info? Website: www.
blacklonghorn.nl of email: info@
blacklonghorn.nl. Enjoy the good 
things in life and keep it country !!
The Black Longhorn - since 1991 
Country Music & Dancing the way it 
was meant to be.

Repair Café 
Laarbeek
Woensdag 21 november organiseert 
RCL weer een middag waar men te-
recht kan met defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels en 
fietsen. Deze middag vindt plaats in 
het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Info 06-58842046.

 Speelgoed-kienen 
in Lieshout
Omdat de Goedheiligman weer bijna 
in het land is, organiseert Carnavals-
vereniging de Raopers op vrijdag 16 
november een speelgoed-kienavond in 
het Dorpshuis, Grotenhof, in Lies-
hout.
Op deze avond zijn er dus géén andere 
prijzen te winnen dan speelgoed en 
waardebonnen.
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open om 19.00 uur.
Iedereen is welkom.

Rikken

 

Cultuur Overdag  22 november: 

Mini-opera ‘Carmen’
Zangeres Lizet van Beek en pianiste 
Doré van Deijck brengen op een bij-
zondere manier de opera Carmen van 
Bizet tot leven. Met spitsvondigheid 
en humor is het verhaal gecompri-
meerd tot een vertelopera, waarbij alle 
teksten in het Nederlands zijn.
De opera gaat over de mooie zigeune-
rin Carmen, een verleidelijk meisje uit 
de sigarettenfabriek, dat steeds ruzie 
maakt met andere meisjes en de jon-
gens het hoofd op hol brengt. Maar 
geen van de jongens zal haar krijgen, 
want Carmen is vrij als een vogeltje en 
dat wil ze blijven ook.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt 
een introductie gegeven over de opera 
en de componist.
Aanvang van het concert: 14.30 uur; 
de toegangsprijs is € 12,50 (inclusief 
een consumptie na afloop).
Informatie over deze en alle andere ac-
tiviteiten op www.cultuuroverdag.nl 

De Molshoop in Watermolen van Opwetten
Zondag 18 november is de Watermolen van Opwetten de mooie entourage van een 
optreden van  Blazerij de Molshoop. Van 16.00 uur tot 17.30 kunt u genieten van een 
twintigtal nummers waaronder: Midnight in Moskou, El Bimbo, Champs Elysées, 
Big Swing Face, I’ve found a New Baby en vele andere. Mocht u van deze mooie lo-
catie en ons optreden willen genieten, dan bent u van harte welkom. Toegang gratis.



Kom 
kijken! 

opendagen.helicon.nl

Helicon MBO Helmond
 Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

    Zondag 25 november
11.00 - 14.00 uur

Open dag 

 Dier 
 Voeding

 Outdoor en recreatie
 Wildlife management

 Allround coördinator 
 instructeur buitensport

Er is wat aan te doen
Het bijzondere aan deze proble-
men is, dat automatisch ervan
uit wordt gegaan dat hier niets

aan te doen is en men er
gewoon mee moet leren leven.
Maar vaak is er echter wel wat
aan te doen. 

Lyrisch over deze olie
Wij adviseren onze klanten met
dit soort problemen de Muscle
oil van Original CBD.  Bijna
iedereen die wij dit product
adviseren heeft er veel baat bij.
Onlangs kregen we zelfs deze
app van een klant: 

Flexibele spieren en 
soepele gewrichten
Het is de unieke combinatie 
aan hoge concentraties uit de
verschillende planten in de 
Muscle Oil die helpen om de
spieren weer flexibel te maken
en goed zijn voor het behouden
van soepele gewrichten.

Even insmeren en 
ervaar het zelf
Het gebruik van Muscle oil is
echt makkelijk. Je masseert 
heel zachtjes een paar druppel-
tjes Muscle oil op de vingers 
en de handen of op een ander
plaats die je wilt behandelen.
Even laten intrekken en ervaar
zelf hoe de natuurlijke
ingrediënten uit de planten 
in de Muscle oil de spieren 
weer flexibel maken en de
gewrichten soepel houden. 

Veel mensen ondervinden 's morgens problemen bij het opstaan, omdat hun spieren 

en gewrichten eerst op gang moeten komen. Wij krijgen veel vragen bij ons in de winkel

of wij iets tegen deze ochtendstijfheid hebben. Ook een veel gehoord probleem is,

zeker nu het kouder wordt, dat  bijvoorbeeld overdag de vingers en de gewrichten in 

de handen vermoeid en futloos zijn. 

Gratis handmassage met Muscle Oil: 

ELK SPIERTJE WORDT WEER FLEXIBEL 
EN GEWRICHTEN BLIJVEN SOEPEL! 

Gratis 
behandeling

handmassage
Kom zaterdag 17 november

bij ons langs en laat uw
handen met  Muscle oil

door ons gratis behandelen.
Ervaar dan zelf wat 

Muscle oil  voor u 
kan betekenen. 

De behandeling
is uiteraard 

gratis.  

”Hallo ik, Anjes, ben zojuist bij u
in de zaak geweest. Heb de
Muscle olie op mijn schouder
ingewreven. Wat een genot.
Het werkt idd meer dan vlug.
Ook mijn vriendin heeft de olie
op haar vingergewrichten en
nek ingewreven. Wij zijn beide
lyrisch over deze olie. 
Bedankt, Anjes”

Een verpakking
Original 

CBD Muscle Oil
van €34,95 

voor €29,95

Drogisterij Noordveld, Winkelcentrum Kernkwartier, Hoge Brake 72, Nuenen
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