
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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Sinterklaas 
is weer 
in Nuenen

Ooit, 
lang, lang 
geleden in de 
Vondelstraat.....

Wie kent niet de roman 
‘De Vliegeraar’ van de 
Afghaanse schrijver 
Khaled Hosseini?
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

WWW.WOENSXL.NL

24 NOVEMBER 

Intocht

12:00 - 15:00 uur

KOOPZONDAG 25 NOV

Sinterklaas
Exclusieve 

deals en mooie 
kortingen

Laat je inspireren!

Meubelplein Ekkersrijt gelegen op de 
grootste Woonboulevard van het Zuiden

 

Op un Flitsend Fisje! 

Prins Pretium zwaait   
over Dwèrsklippelgat 
Wie kent hem niet?! Prins Pretium alias Bart Verkuijlen (46). Ruim 20 jaar 
woont hij in Nuenen. Na een lange horecacarrière en een job als accountma-
nager ging het roer in 2016 om, hij maakte van zijn hobby zijn beroep: pro-
fessioneel fotograaf (= pretium). Voor Bart is carnaval het ‘Feest der Feesten’! 
Tegenwoordig viert hij het voor de bar, vroeger stond hij achter de bar. Als 
eigenaar van café Neptunus in hartje Nuenen maakte hij er destijds met zijn 
crew één groot feest van. Tijdens carnaval heeft Bart een andere naam, 
namelijk de PlaatjesMaker. Dé carnavalsfotograaf van Nuenen. Met in de ene 
hand een pilsje en in de andere zijn camera legt hij mooie momenten vast. 

druis. Hofdame Mico, Nelleke Dijkman 
(35), is geboren in Driebruggen. De 
liefde voor Brabant en Bram maakte 
dat zij 10 jaar geleden naar Brabant ver-
huisde. Zij brengt graag tijd door met 
vrienden en vriendinnen. Haar groot-
ste passie is het bespelen van de bugel. 
Volgens haar het mooiste 
blaasinstrument wat er 
bestaat ;-). Zij bezet 
een plaats binnen 
Harmonie St. Cecilia 
in Lieshout. 
Hofdame Mico 
werkt als ge-
specialiseerd 
verpleeg-
kundige en 
teamcaptain 
bij Villa 
Expertcare 
in Waalre. 
Dagelijks 
levert zij com-
plexe medische 
zorg aan ernstig 
zieke kinderen 
tussen de 0-18 jaar. 

Hofdame Lux (Cindy Kuijten) leerde 
Bart kennen toen hij toetrad tot het 
bestuur van Club111 Nuenen. Hofda-
me Mico (Nelleke Dijkman) trof hij 
regelmatig in de kroeg. Hij beloofde 
haar als hofdame te vragen mocht hij 
ooit prins van de Dwèrsklippels wor-
den. Een prins heeft een Adjudant no-
dig, deze vond hij in Adjudant Focus 
(Bram Daams), de vriend van Hofda-
me Mico. Bart drinkt regelmatig een 
pilsje met hem. Ook de hofhouding 
stelt zich graag voor:

Adjudant Focus en Hofdame Mico
Adjudant Focus (34) woont samen met 
Nelleke in Nuenen. Bram is opgegroeid 
in Gerwen. In het dagelijks leven werkt 
hij als brandweerman bij Veiligheidsre-
gio Brabant-Zuidoost (Helmond). Hij 
vervult daar zijn taken als repressief 
brandweerman. Daarnaast is Bram vrij-
williger van het brandweerkorps in 
Nuenen. Ook heeft Bram een onderne-
ming waarbij hij veiligheidstrainingen 
verzorgt (BHV en EHBO-trainingen). 
In zijn vrije tijd is Bram actief bij voet-
balclub RKGSV in Gerwen, als team-
manager van het eerste elftal en hoofd-
bestuurslid. Van jongs af aan heeft 
Bram een passie voor zeilen. Vier dagen 
per jaar dompelt hij met Hofdame Mico 
onder in het Nuenense carnavalsge-
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Hofdame Lux
Prins Pretium heeft nog een hofdame 
aan zijn zijde, Hofdame Lux. Zij, Cin-
dy Kuijten (41), geniet samen met haar 
man Perjan van hun drie jongens. Hof-
dame Lux werkt bij Gapph Vastgoed-
beheer in Eindhoven als manager mar-
keting & communicatie. Naast haar 
gezin, haar baan en leuke dingen doen, 
vindt Hofdame Lux altijd tijd om te 
sporten! Zij tennist bij TV de Lisse-
voort en sport bij Revolution PT 
(soort crossfit). Verder is zij lid van de 
Ouderraad van bs. de Dassenburcht 
en penningmeester bij Club111 Nue-
nen. Hofdame Lux is grootgebracht  
met carnaval. Haar opa en oma woon-
den in Zuid-Limburg en van kleins af 
aan liep ze daar al mee in de optocht. 

Dit kwartet maakt van carnaval 2019 
met én voor iedereen ‘un flitsend fisje’ 
in ons mooie Dwèrsklippelgat!
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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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Bovenstaande planning is natuurlijk afhankelijk van de weersom-
standigheden.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda 
en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.
nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

27 november 2018 Commissie Ruimte
•	 Woonvisie	Sinti
•	 Verbreed	gemeentelijk	rioleringsplan	2019-2023
•	 Kader	grondprijzen	en	Exploitatiebijdragen	2019

28 november 2018 Commissie Samenleving
•	 Bouwkrediet	Het	mooiste	blauw	Nuenen-West
•	 Het	Klooster

28 november 2018 Commissie Algemene Zaken (voorheen ABZFin) 
•	 Decemberwijziging
•	 Accountantscontrole	2018

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.
Neem	daarvoor	contact	op	met	de	griffie:	tel:	040-2631679	of	email	
griffie@nuenen.nl

PROTOCOL BIJTINCIDENTEN HONDEN
Veel	mensen	hebben	huisdieren,	zo	
ook de inwoners en bezoekers van 
Nuenen.	Huisdieren	kunnen	over-
last veroorzaken, maar ze mogen 
geen	gevaar	opleveren.	Vanuit	het	
oogpunt van veiligheid en welzijn 
van mensen en dieren is het gewenst 
dat wordt ingegrepen bij gevaarlijke 
en agressieve honden. Om die re-
den	is	op	23	oktober	2018	het	‘pro-
tocol bijtincidenten honden’ vast-
gesteld.	 Het	 protocol	 dient	 ertoe	
duidelijkheid en uniformiteit te creëren wat betreft de procedure 
die gevolgd wordt in geval van een (dreigend) incident.
Het	volledige	protocol	kunt	u	raadplegen	via	onze	website:	
www.nuenen.nl onder het item laatste nieuws.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 12-11-2018 EN 19-11-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Papenvoortsedijk	 Verbreden	fietspad	
Boordseweg	62	 Wijzigen	voorgevel	

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Park	75	 Vervangen	reclame-uitingen	
Heikampen	3	 Plaatsen	tijdelijke	unit	als	
	 	 extra	klaslokalen	
Houtrijk	4	 Oprichten	woonhuis	
Spotvogelstraat	15	 Uitbreiden	woonhuis	

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Europalaan	2	 Scherm	op	rand	verharding	
Schietbergen	17	 Verbouwen	garage	

Rectificatie verleende omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Houtrijk	4	-	8	 Rectificatie:	oprichten	woonhuis	aan	
	 	 adres	Houtrijk	8	

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen	c.a.	 Veldtoertocht	Tourclub	Nuenen	
	 	 10	feb	2019	
Nuenen	c.a.	 Veldtoertocht	Tourclub	Nuenen	
	 	 13	okt	2019	
D’n	Heuvel,	Gerwen	 Boekenmarkt	25	jan	2019	

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
15-11-2018	 Nuenen	c.a.	 Preventie-	en	handhavingsplan	
	 	 Drank-	en	Horecawet	gemeente	Nuenen	
	 	 c.a.	2019-2022	
14-11-2018	 Helsestraat		 Activiteitenbesluit	milieubeheer,	
 7A stoppen houden rundvee, wijzigen 
  rundveestallen in caravanstalling 
14-11-2018	 Nuenen	c.a.	 Verordening	raadplegend	referendum	
  voorgenomen samenvoeging Nuenen 
	 	 c.a.	en	Eindhoven	2018	

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

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

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

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

AFVALWEETJE

Grote cadeautjes gekregen van de Sint? 
Breng de dozen of tempex gratis naar de milieu-
straat 24/7 brenghoek.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

VERKEER
Asfaltonderhoud diverse wegen in Nuenen
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente 
Nuenen	vanaf	donderdag	29	november	tot	en	met	maandag	3	de-
cember	 reparaties	 uitvoeren	 aan	 de	 Smits	 van	 Oyenlaan,	 Collse	
Hoefdijk,	Collseweg,	Buizerdlaan	en	de	Brabantring.

Op	de	Smits	van	Oyenlaan	wordt	op	3	locaties	tussen	rotonde	Het	
Pluuke	 en	 de	 A270	 het	 asfalt	 gerepareerd.	 Op	 donderdag	 29	 en	
vrijdag 30 november worden reparaties uitgevoerd op de oostelijke 
rijbaan	(A270	richting	Europalaan)	van	de	Smits	van	Oyenlaan.	U	
wordt	dan	omgeleid	via	Klamperlaan	en	Refeling.
Op	maandag	3	december	 volgt	de	westelijk	 rijbaan	 (Europalaan	
richting A270).

Op	 de	 Collse	 Hoefdijk	 wordt	 op	 29	 november	 tussen	 rotonde	
Geldropsedijk	en	de	A270	het	asfalt	gerepareerd.	Het	verkeer	vanuit	
de	richting	Geldrop	wordt	omgeleid	via	de	Geldropsedijk	en	de	Eu-
ropalaan.	Het	verkeer	in	de	richting	Geldrop	wordt	begeleid	door	
verkeersregelaars en kunnen dus gebruik blijven maken van de 
Collse	Hoefdijk.

Verder	worden	reparaties	uitgevoerd	op	de	wegen	Brabantring	(na-
bij	aansluiting	Heikampen),	Collseweg	en	Buizerdlaan.	Hierbij	is	de	
overlast voor het verkeer beperkt tot enkele uren.

Laat mensen met MS    
niet aan hun lot over
 
Het Nationaal MS Fonds organiseert deze week, van 19 tot en met 24 novem-
ber, de landelijke huis-aan-huiscollecte. Met de MS collecteweek halen we geld 
op voor onderzoek naar de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS).
 

MS is een chronische ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. In Nederland 
hebben meer dan 17.000 mensen MS 
en jaarlijks krijgen 800 mensen de di-
agnose. De eerste ziekteverschijnselen 
openbaren zich meestal tussen het 20e 
en 40e levensjaar. Het is de meest inva-
liderende ziekte onder jonge mensen 
in Nederland. Veel voorkomende 
klachten van MS zijn moeheid, oog-
klachten, krachtverlies, coördinatie-
stoornissen, blaasproblemen en ge-
voelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbe-
kend. Onderzoekers weten nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt en 
hoe het genezen kan worden. Met de 
opbrengst van de collecte investeert 
het Nationaal MS Fonds in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen.
 
Geef aan de collectant van het Natio-
naal MS Fonds. Iedere donatie -groot 
of klein- is welkom! De collectant van 
het Nationaal MS Fonds is te herken-
nen aan de collectebus met het oranje 
vlinderlogo.
 
Collectant gemist?
Ga naar www.mscollecte.nl en doneer 
online. Het is ook mogelijk om een do-
natie over te maken op giro 5057 (NL 
92 INGB 000000 5057) of sms STOP-
MS naar 4333 en doneer eenmalig €2,- 

Trouwring gevonden
Er is een trouwring gevonden bij de 
bladkorf ‘Wielewaallaan’. De ring is ge-
graveerd met onder andere het jaartal 
1969, dus volgend jaar een huwelijk 
van 50 jaar! Herkent u deze ring en 
kunt u de aanvullende informatie op 
de ring vertellen, bel dan 040-2838027.

Wijziging dienstregeling van 
de bussen in Zuidoost-Brabant
Met ingang van 9 december wijzigt de dienstregeling van de bussen in Zuid-
oost-Brabant. Elk jaar gaat in december de nieuwe dienstregeling van het 
openbaar vervoer in. De vertrektijden zijn gewijzigd omdat de treintijden 
van NS op een aantal stations ook wijzigen per 9 december. Reizigers krij-
gen met de nieuwe dienstregeling betere verbindingen, soms andere lijn-
nummers en gewijzigde routes met andere tijden. 

op verzoek van reizigers, waardoor er 
meer reismogelijkheden voor reizigers 
ontstaan op dit traject. 
Lijn 259 gaat een nieuwe route rijden 
vanuit Lieshout via kern Gerwen en de 
Berg in Nuenen naar eindhalte Nue-
nen Centrum, waardoor het centrum 
van Nuenen beter bediend wordt. Tra-
ject Nuenen - Stiphout van lijn 259 
komt te vervallen. Reizigers kunnen 
hier gebruik maken van Bravoflex Hel-
mond, welke wordt uitgebreid met het 
traject Stiphout - Nuenen Centrum.
De overige gewijzigde lijnen binnen 
Brabant zijn te vinden op: 
www.bravo.info/dienstregeling2019 
Binnenkort zijn de busboekjes met de 
nieuwe dienstregeling te koop bij de 
Hermes OV-servicewinkel. Voor de 
meest actuele informatie kunnen reizi-
gers terecht op www.hermes.nl

Onderstaand een overzicht van de be-
langrijkste wijzigingen: 
vo.info/dienstregeling2019
Lijn 400 (Airport Shuttle) - rijdt via de 
busbaan Montgomerylaan, voor min-
der vertragingen en meer comfort. Lijn 
400 stopt onderweg alleen bij bushalte 
WoensXL/ZH Catharina en niet bij an-
dere haltes. De reizigers vanuit Eind-
hoven-Noord, Nuenen, Son en Breugel 
kunnen op die halte overstappen voor 
een kortere reis naar Airport.
Lijn 260 - rijdt één keer per uur vanuit 
Nuenen naar Geldrop Ziekenhuis via 
de volgende route: Europalaan - 
Geldropsedijk - De Huufkes - Collse 
Hoefdijk - Nuenenseweg -Wielewaal - 
Helze - Stationsstraat - Parallelweg - 
Laarstraat - Bogardeind.
Lijn 102 wordt opgeheven per 9 de-
cember 2018 en vervangen door een 
uitbreiding van  Bravoflex Helmond op 
het traject Stiphout - Nuenen Cen-
trum
Op lijn 404 worden in de ochtendspits 
3 extra ritten Nuenen - Eindhoven 
aangeboden tussen 07.00 en 08.00 uur 

S leutelbos gevonden
Gevonden bij de Hongerman / Sarabee 
een sleutelbos met 3 sleutels en een 
metalen Esso plaatje. De eigenaar kan 
contact opnemen met Wim Sprenke-
ler, 06-137 553 16.

Rijbewijs-  
keuringen   
in Nuenen
Automobilisten kunnen via Re-
gelzorg Rijbewijskeuringen op 6 
december en 18 december in 
Sportcentrum Laco De Drietip, 
Sportlaan 4/6 zich medisch laten 
keuren voor de verlenging van 
hun rijbewijs. 
 
Een afspraak maken met de arts kan 
via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Te-
lefonisch: 088 23 23 300. Zelf een da-
tum plannen: www.regelzorg.nl
Voordat u een afspraak maakt koopt 
u eerst een Gezondheidsverklaring. 
Aangeraden wordt dit digitaal te ko-
pen met behulp met uw DigiD op 
mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is 
verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, 
het CBR of Regelzorg. U beantwoordt 
de vragen en stuurt de verklaring naar 
het CBR. Binnen een week krijgt u dan 
het Keuringsverslag dat de arts moet 
invullen per post of via de mail. 
 
Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 40,-. Voor houders van rijbe-
wijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,-.  
Bent u gezond, koopt u een digitaal 
formulier en kunt u snel een afspraak 
maken bij de keuringsarts dan is uw 
nieuwe rijbewijs snel geregeld.
Is dit niet het geval dan kan het maxi-
maal 3 of 4 maanden duren. Maak op 
tijd de afspraak.



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

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

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert 
een algemene informatie-avond voor 
leerlingen van groep 7-8 en hun ouders.

Toekomstige vmbo-leerlingen en hun ouders kunnen 
kennismaken met ons vmbo-onderwijs. U krijgt 
informatie over leerjaar 1 en 2, waaronder de 
horizongebieden TechnoWorld, LifeStyle en 
SportPlaza.

LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

Oude Bossche Baan 20
5624 AA Eindhoven
T: 040-264 53 64

27 NOVEMBER

INFORMATIE-AVOND

METEEN
DE JUISTE

KEUZE!
www.stedelijkcollege.nl

DATUM

27 november
vmbo - mavo

TIJD

19.00 - 20.30 uur

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

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.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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 22 t/m woensdag 28 november

Wokgroenten panklaar  
 1/2 kilo 1,25
Spinazie gewassen    
pan klaar   per zak 1,79

Bleek-kaas salade
 250 gram1,99

Kiwi groen      
 1/2 kilo 1,79

Rode pitloze druiven        
 1/2 kilo 1,79

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

Perssinaasappelen
hele kilo 1,49

Acties week 47 : geldig maandag 19 t/m zaterdag 24 november_____________________________________________________

Brood van de week: 
NIEUW Tijgervolkoren 
100 % fi jngemalen volkoren tijgerbrood.
 2 x ½  € 1,95   € 189_____________________________________________________

ONZE TOPPERS

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

Roomboter amandel- en 
roomboter speculaasstaaf 
 
                  2 NAAR KEUZE VOOR  € 799_____________________________________________________

Bij besteding vanaf € 12,50 
een stroopwafelcake t.w.v. € 4,50   

GRATIS

 

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

Ook voor de 
best belegde broodjes!!!

4 Gepaneerde
Schnitzels ............................6,95
Blueberry Chicken
100 gram .................................................2,25
100 gr. Snijworst +
150 gr. Ham-preisalade  samen 3,45
Gemarineerde
Kalfsreepjes
250 gram .................................................4,95
Gevulde paprika
100 gram .................................................1,15
Gemarineerde
Kipfi let
4 stuks .....................................................5,95

Eerlijk vlees, van onze eigen boer!!

KOOPJE

SPECIAL

ROERBAK

SPECIAL

Acties week 47 : geldig maandag 19 t/m zaterdag 24 november

  Oh, kom er eens kijken.....
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Sinterklaas is weer in Nuenen
Door Caroline van Nes

Na een warm onthaal bij de Kiosk in het Park, ging Sinterklaas met zijn gevolg op 
weg naar De Hongerman, waar het grote Pietenfeest plaatsvond. Onderweg slo-
ten zich steeds meer kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s aan bij de stoet. 
Langs de kant veel kinderen met twee handjes open als er Pieten in de buurt kwa-
men, ze werden royaal beloond met pepernoten, snoepjes en mandarijnen. 
In De Hongerman was het gezellig druk. Er waren veel activiteiten, er kon ge-
kleurd en geknutseld worden, kinderen werden geschminkt en ze konden mee-
doen met de Pietengym. Ook waren er optredens voor Sinterklaas van de kinde-
ren van dansschool DéDé Dance, die  zorgden voor een grote glimlach op het ge-
zicht van de toeschouwers.
Alles bij elkaar was het weer een mooi feest voor de kinderen van Nuenen, orga-
nisatie bedankt! 

Ruilen is het nieuwe kopen: 

Hoe je van jouw Sinterklaasinkopen 
weer een feestje maakt!
Het lijkt nog ver, maar over een paar weken is Het Heerlijk Avondje al geko-
men. Voor veel ouders levert dat stress op. Cadeautjes zoeken, geld uitge-
ven en die decembermaand is al zo duur. Daarnaast komen ook nog de 
morele bezwaren. Is het nog wel van deze tijd allemaal nieuwe spullen te 
blijven kopen? Daarom organiseren Marije van de Park, Ilja Meijs-van Loon 
en Nadine Declercq een ‘Recycle Sint’ op vrijdag avond 23 november vanaf 
20.00. Locatie: Nuenenseweg 6 in Eindhoven. 

Duurzaamheid mag ook leuk zijn. 
Daarom is er ‘Recycle Sint’. Dat is niet 
alleen een groen initiatief, maar ook 
nog eens hartstikke gezellig, slim en 
-niet onbelangrijk- goed voor de por-
temonnee. 

De speelgoedruilmarkt in Eindhoven 
vindt plaats op vrijdag 23 november in 
de Vrijeschool Brabant aan de Nue-
nenseweg 6. Ouders kunnen speel-
goed komen inleveren ’s ochtends van-
af 08.30 tot 09.30 en ’s avonds voor 
aanvang van de markt tussen 19.00 en 
20.00. O m 20.00 kan het ruilen begin-
nen tot 22.00. Onder het genot van een 
kopje koffie en een pepernoot en mu-
zikale omlijsting door muzikanten van 
school. 

Marije van de Park, Ilja Meijs-van 
Loon en Nadine Declercq, initiatiefne-
mers van de speelgoedruilmarkt bij de 
Vrijeschool Brabant, vinden het be-
langrijk om speelgoed een tweede le-
ven te geven. ‘Waarom zou je elk jaar 
iets nieuws kopen als je ook kunt rui-
len? En je kan meteen die ontiegelijke 
speelgoedberg in je huis verkleinen!’. 

Betekenisvol leren op Jenaplanschool De Mijlpaal,

Een stamgroepleidster vertelt...
De afgelopen weken hebben wij op Jenaplanschool de Mijlpaal gewerkt aan 
het thema duurzaamheid. We hebben een poster bekeken over plastic soep 
om de nieuwsgierigheid te triggeren. Dit riep veel vragen op bij de kinderen 
in de middenbouw. Plastic soep wat is dat? Hoe ontstaat plastic soep? En wat 
kunnen wij er in de groep aan doen om dit te voorkomen?

En zij konden eigenlijk ook wel wat va-
ker een beker mee naar school nemen 
in plaats van al die pakjes. 
Met de hele groep is gezocht naar op-
lossingen voor het verminderen van 
het afval binnen de school. De kinde-
ren hebben een brief opgesteld naar de 
directeur. 

Eén van die brieven lees je hieronder:

Beste Marianne Boschman,

Wij zijn bezig met het thema duurzaam-
heid wil je er over nadenken? Wij hebben 
namelijk oplossingen om onze school 
duurzamer te maken. Dit zijn ze :
• geen plastic bekertjes meer in de klas, wij 
nemen wel een flesje mee...
• in plaats van boterhamzakjes brood-
trommels
• uitstapje naar het strand om afval te ra-
pen 
Wilt u hier alstublieft op reageren?

met vriendelijke groet,
Stamgroep 3-4-5 de Meeskeesjes

Daarnaast onderzoeken we of we het 
afval ook kunnen hergebruiken. We 
hebben in één van de boeken namelijk 
kunst en speelgoed gezien, gemaakt 
van plastic afval. En hoe duurzaam is 
Sinterklaas eigenlijk? Het thema leeft 
en de kinderen blijven met vragen ko-
men. 
Voor mij is dit de mooiste vorm van 
onderwijs; betekenisvol leren.

Samen zijn we op onderzoek gegaan. 
We zijn zwerfafval gaan opruimen in 
de wijk. Het verwonderde de kinderen 
wat mensen allemaal weggooien in de 
natuur. We hebben de vuilniszak beke-
ken en opgezocht in een informatie-
boek hoe lang dit afval allemaal was 
blijven liggen als wij het niet hadden 
opgeruimd. Ook hebben we gelezen 
over wat er met dat afval zou zijn ge-
beurd, als we het hadden laten liggen...
De kinderen wilden graag weten wat 
voor soort afval wij in de klas hebben. 
Op onze school scheiden wij het afval, 
maar wat gebeurt er dan vervolgens 
mee? Een week lang hebben we met de 
balansweegschaal het plastic afval ge-
wogen. Het viel de kinderen op dat we 
veel plastic bekertjes weggooien. En dat 
er veel pakjes en plastic boterhamzak-
jes tussen het plastic afval zaten. ‘Juf, jij 
kunt eigenlijk best wel een broodtrom-
mel aanschaffen’ zei een kind tegen mij. 

Intocht   
Sinterklaas 
Nuenen:   
Sponsors bedankt
Het zit er weer op en wat was het een 
feest. Zondag 18 november heeft Sin-
terklaas met zijn Zwarte Pieten een be-
zoek gebracht aan Nuenen. 
Via deze weg wille n wij alle vrijwilli-
gers, sponsoren en andere mensen be-
danken die deze feestelijke dag moge-
lijk hebben gemaakt. Als organisatie 
willen wij graag nog wat leuke ‘wist u 
datjes’ rondom de intocht met u delen. 

Wist u dat: 
• ‘Intocht Sinterklaas Nuenen’ uit 10 

organisatie leden bestaat? 
• De eerste vergadering voor de in-

tocht van 2019 alweer in april ge-
pland staat?

• Er tijdens de dag van de intocht ruim 
60 helpende handjes aanwezig zijn 
om deze dag mogelijk te maken? 

• Er 250 kilo snoepgoed gebruikt 
wordt tijdens de intocht? 

• De gemeente subsidie verstrekt aan 
de stichting, maar dat deze niet kos-
tendekkend is om de gehele intocht 
te organiseren en we daarom hard 
op zoek zijn naar sponsoren en 
sponsormogelijkheden? 

• De gemeente de intocht niet organi-
seert maar dat dit allemaal door vrij-
willigers wordt gedaan? 

• We afgelopen jaar 28 sponsoren 
hebben die de afgelopen intocht mo-
gelijk hebben gemaakt en wij daar 
erg dankbaar voor zijn? 

• Er 200 broodjes gegeten zijn gedu-
rende de dag door onze enthousiaste 
en hard werkende vrijwilligers? 

• Er 15 flessen wasmiddel nodig zijn 
om alles weer fris te laten ruiken? 

• Er 10 potjes grime gebruikt worden 
tijdens deze dag? 

• De Nuenense media ook volop mee-
werken rondom de intocht: Het 
LON, Nuenense Krant en Rond de 
Linde? 

• Wij dankbaar zijn dat de Nuenense 
inwoners ons een hart onder de riem 
hebben gestoken door middel van 
donaties, om de intocht van 2019 
weer te kunnen realiseren? 

• Wij in het bestuur op zoek zijn naar 
een nieuwe penningmeester? Aan-
melden kan via info@sinterklaasnu-
enen.nl 

• Wij hebben er nu al weer zin in om 
voor 2019 aan de slag te gaan en De 
Hongerman voor zondag 19 novem-
ber ook alweer is vastgelegd? 

Open dag Helicon MBO Helmond 
met drie nieuwe opleidingen
Tijdens de open dag op zondag 25 november presenteert Helicon MBO Hel-
mond drie nieuwe opleidingen: Food professional op niveau 3, Wildlife ma-
nagement en Allround coördinator instructeur buitensport op niveau 4. 
Hiermee breidt de school haar aanbod uit binnen haar pro� el Voeding, Dier 
en Outdoor en recreatie. Met live cooking, workshops en speeddates geven 
de studenten een kijkje in de wereld van het mbo. Voor vmbo- en havoleer-
lingen een goede gelegenheid om kennis te maken met de beroepspraktijk 
van mogelijke vervolgopleidingen.

heid te creëren. Vanaf volgend school-
jaar wordt de huidige specialisatie 
Wildparkmanagement een complete 
driejarige opleiding Wildlife manage-
ment. De studenten gaan praktijklessen 
volgen ín dierentuinen, bij natuurbe-
heerorganisaties en opvangcentra. Pro-
jectopdrachten komen uit het werkveld 
zoals de landelijke vereniging voor 
marterachtigen, gemeentelijke instan-
ties, Staatsbosbeheer en recreatiepar-
ken die natuureducatie voor hun gasten 
willen aanbieden. Helmond is de enige 
Mbo-school in Nederland met een 
complete driejarige opleiding Wildlife 
management. Voor doorstroom naar 
het hbo wordt samengewerkt met Ho-
geschool Van Hall Larenstein.

Creativiteit in het onderwijs
‘Live begins at the end of your comfort 
zone’ uitgebeeld in een handletter-
werk. En op het podium toelichten 
waarom je dit hebt gekozen. Tijdens de 
opleiding volgen de Helicon studenten 
regelmatig creatieve workshops om 
hun talent te ontdekken en te (durven) 
laten zien. Tijdens de open dag zijn di-
verse werkstukken te zien van de laatste 
LOB-Talent dag (8-11) met improvisa-
tie theater, hiphop dans, tattoo design, 
spoken word, muziek performance en 
video illusies. De tweedejaars Wild-
parkstudenten maakten beeldend werk 
met een persoonlijke boodschap door 
het oog van het bedreigde dier.

Naast bovengenoemde opleidingen 
zijn ook studenten en docenten van de 
andere opleidingen aanwezig voor stu-
diekeuze gesprekken: Voeding en wel-
zijn, Dier en gedrag, Dier en onderne-
men, Dierenartsassistent/paraveteri-
nair en Outdoor en recreatie. Iedereen 
is van harte welkom op Scheepsboule-
vard 1 tussen 11.00 en 14.00 uur. 

Allround coördinator instructeur 
buitensport
Vrije tijd en recreatie worden steeds 
belangrijker in Nederland. Want be-
weging en ontspanning, het liefst bui-
ten is goed voor ons welzijn. In de 
sportlessen leren de studenten om vei-
lig en verantwoord de big five outdoor-
sporten te beoefenen: Boogschieten, 
ATB/mountainbike, Kajak, Hike en 
Oriëntatie & Klimmen. Begeleiding 
van groepen en organisatie van evene-
menten is een even belangrijk onder-
deel van de opleiding. Verder zijn er 
verschillende excursies en kampen. 
Ook ondernemerschap, klantgericht-
heid, flora en fauna, communicatie en 
marketing komen uitgebreid aan bod. 

Food professional 
Koken met dagverse producten, food-
trucks op festivals en voor de super-
markt, een eigen groente- en kruiden-
tuin bij het restaurant…. De nieuwe 
opleiding Food professional speelt in 
op alle nieuwe trends en ontwikkelin-
gen. De studenten leren alles over voe-
ding én over klanten. Ze kunnen koken 
en regelen ook de inkoop en het ver-
voer. Door de lessen in gastvrijheid en 
creativiteit weten zij goed advies te ge-
ven en gaan ze aan de slag als verkoop-
medewerkers, gastvrouw/-heer of 
maaltijdbereiders in de catering, (vers)
winkels, restaurants of evenementen-
organisaties. Met deze niveau 3 oplei-
ding kun je ook doorstromen naar 
Voeding en welzijn niveau 4. Tijdens 
de Open dag geven de studenten live 
cooking demonstraties. 

Wildlife Management, 
uniek in Nederland
Steeds meer natuurgebieden staan on-
der druk, wilde dieren worden bedreigd 
in hun voortbestaan. In het buitenland 
en zeker ook in Nederland, onze eigen 
streek en stad. Om onze waardevolle 
natuur te kunnen behouden is kennis 
en passie nodig. Om het publiek te kun-
nen voorlichten, natuurbeheer uit te 
voeren en maatschappelijke betrokken-

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

Collecte KWF 2018  
'Geef me tijd' 
afgerond 
In april 2018 droeg het bestuur van het 
KWF het stokje over aan Kirsten Swart 
en Marian Dielissen. Beiden woonach-
tig in Nuenen en bereid om naast hun 
vaste baan zich als vrijwilliger in te zet-
ten voor KWF. Met dit nieuwe bestuur 
werd ook direct de overgang gemaakt 
van papier naar digitaal. Voor sommi-
ge trouwe collectanten waren deze 
wisselingen reden om te stoppen als 
vrijwilliger KWF.

2018 stond voor ons in het teken van 
wisselingen, vernieuwing en digitalise-
ring. Ondanks alle veranderingen heb-
ben dit jaar vele enthousiaste vrijwilli-
gers zich weer ingezet voor het KWF 
en gezamenlijk € 7365,47 opgehaald. 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken 
voor hun inzet en bijdrage dit jaar.
Wij hopen dat zij het KWF ook in 2019 
blijven steunen.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2018 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

Begroting goedgekeurd  
door de raad
Door Gerrit van Ginkel

De heer Rosenberg kwam als eerste inspreker opnieuw uitleg geven over de 
vorderingen van de renovatie van de woningen van de Sinti. Hij bedankte 
de GGD waaraan veel te danken was. Het hele proces was erg ingewikkeld. 
Er nemen te veel personen aan deel en ze wijzen allemaal naar elkaar als er 
iets gedaan of gevraagd wordt. “Zo lukt het niet”, vertelde Rosenberg. Ook 
mevrouw de Gelder was kritisch over het renovatiewerk. Ze had geen ver-
trouwen in de projectleider en vroeg zich af waarom er zo veel personeel no-
dig was. Er zijn dertig acute woningzoekenden, daar gaat het om, stelde zij.

vroegen zich af wat ze terug zouden 
zien van de nieuwe programma be-
heerders en wat die bij zouden dragen 
aan het primaire proces. D66 ontdekte 
weinig bestuurskracht in de nieuwe 
begroting. Het was risicovol en weinig 
ambitieus. Vooral de handelwijze bij 
Het Klooster, de Hongerman en de 
Sinti zijn voor de partij erg risicovol. 
Ook wordt er niets gedaan met de 
vraag die D66 al jaren stelt om het uit-
gevoerde beleid te toetsen met be-
leidsindicatoren.
Ze mist de ambitie op het terrein van 
een duurzame toekomst.
CDA zag dat bij het langer thuiswonen 
ook de dreigende eenzaamheid toe kan 
slaan. Zij voorzagen het risico van fail-
liete aannemers.
De SP miste het gemeentelijke beleid 
voor het roken op speelplaatsen en 
sportparken. De partij vond de subsi-
die op het Kunstkwartier veel te hoog.
De Combinatie vond de begroting niet 
reëel. Het effect van de September cir-
culaire is niet doorgerekend. De alge-
hele  reserve is met 9 miljoen Euro ge-
daald maar toch geen lastenverminde-
ring voor de burgers en de begroting is 
niet transparant, vond de Combinatie.

Er werden zes amendementen ingediend 
waarvan er twee werden aangenomen.

In de eerste termijn wilden alle fracties 
wel iets zeggen over de begroting. Bij 
W70 was er vertrouwen dat met deze 
begroting Nuenen in staat was goed 
voor elkaar te zorgen. De mantelzor-
gers zijn hierbij essentieel. De OZB 
daalt met 2% en dat is goed voor de 
huizenbezitters, vond W70. Samenge-
vat is het een gezonde begroting met 
een hoog ambitieniveau. De VVD had 
berekend dat er 26 miljoen aan inves-
teringen de komende jaren wordt uit-
gegeven. Jammer voor de lastenver-
lichting van de burgers.
De PvdA uitte hun grote zorgen voor 
de volkshuisvesting voor de lagere in-
komensgroepen. Slechts 25 huurwo-
ningen in plan Wederikdreef in 2020 
en daarna in de komende jaren niet een 
meer. Ze hebben wel vertrouwen in de 
toezegging van Wethouder van Brakel 
die alles wil doen wat in haar vermogen 
ligt om de bouw van goedkope huur-
woningen de komende jaren te versnel-
len. De partij was tegen het 80.000 euro 
beschikbaar stellen om de groenste ge-
meente te worden. De PvdA zag meer 
in belastingverlaging voor de burgers 
of in een ontmoetingsruimte in Nue-
nen-Oost.
GroenLinks concludeerde dat het 
goed gaat met Nuenen. Ze hielden een 
pleidooi voor een slanke organisatie en 

Nuenen        
blijft tekortschieten
Of het nu gaat om grote zaken als bijvoorbeeld de KAFI-a� aire, de Sinti Ger-
wen, ’t Klooster, de Vallestap berkenbomen kwestie en Nuenen-West of za-
ken als bijvoorbeeld de subsidie van de Dorpswerkplaats, de appartementen 
bouw voor senioren bij de Mijlpaal, etc. het komt er steeds op neer, dat het 
gemeentebestuur of bepaalde partijen al van alles beloofd hebben, voordat 
deze zaken in de openbaarheid komen, zonder dat er nagedacht is over de 
gevolgen en risico’s van al die beloften.

waarover door de gemeente Nuenen 
van tevoren niet nagedacht was.
Desondanks besloot de gemeente toch 
door te gaan. Probleem? Wel nee zegt 
de wethouder: “De gegadigden staan in 
de rij, denk aan Kuhn Machinebouw en 
Zara Kledingketen.” Kort daarna bleef 
Kuhn in Geldrop en Zara bouwde haar 
distributiecentrum in Lelystad. Pro-
bleem? Welnee zegt de wethouder. We 
sluiten vlug een overeenkomst met drie 
bouwbedrijven, die in zes tranches 
jaarlijks tussen 2015 en 2020 van de ge-
meente de gronden willen afnemen op 
straffe van 5% rente betaling aan de ge-
meente. Tot op heden zijn de gronden 
niet afgenomen en is er geen cent rente 
betaald. En is een van de drie bouwbe-
drijven inmiddels failliet verklaard en 
loopt er een procedure bij de Recht-
bank omdat de twee overblijvende be-
drijven geen 5% rente willen betalen. 
Probleem? Welnee zegt de wethouder. 
Wij zijn in gesprek maar de gesprekken 
lopen wel stroef.
CONCLUSIE: Nuenen had er nooit 
aan moeten beginnen en had het agra-
rische en natuurgebied Eneind-West 
moeten laten als het was. Mevrouw 
Spierings heeft gelijk: Nuenen blijft te-
kortschieten.

Dan wordt het moeilijk om alsnog nee 
te zeggen, zeker met gemeenteraadsver-
kiezingen in zicht en moet de gemeente 
zich in allerlei bochten wringen om er 
alsnog iets van te maken. Zo is het ook 
gegaan met de ontwikkeling van het be-
drijventerrein Eeneind-West. Concreet 
gaat het over ca 30 hectare agrarische 
en natuurgronden in 2011 door de ge-
meente gekocht van twee tuinders 
waarmee de gemeente al in 2005 onder-
handelde over aankoop van hun gron-
den. Omdat er toen bepaalde verwach-
tingen waren gewekt en er inmiddels 
een onherroepelijk bestemmingsplan 
met bedrijfsbestemming lag, kon de ge-
meente niet meer terug zonder een mil-
joenen schadeclaim te krijgen.
De situatie werd nog nijpender toen 
Nuenen voor de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein Eeneind-West het 
verzoek deed aan Geldrop en Eindho-
ven om mee te doen, maar nul op het 
rekest kreeg omdat Eindhoven het fi-
nancieel risico te groot vond en voor 
Geldrop er geen oplossing was voor 
haar verkeersproblematiek. Later 
kwam daar nog bij dat de bewoners 
van Collseweg 33 t/m 45 bezwaren in-
dienden tegen de bebouwingshoogte 
van de bedrijven. Allemaal risico’s 

Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig 

Kom op SP: Stem TEGEN      
annexatie van Nuenen c.a.

negen leden, speelt een sleutelrol. De 
SP heeft niet keihard ‘nee’ gezegd, maar 
gesteld dat het fusievoorstel zal moe-
ten worden aangepast om de SP over 
de streep te trekken. Wat die aanpas-
sing dan zou moeten zijn, laat SP-Sta-
tenlid Nico Heijmans in het midden. 
Wel zei hij dat de glasheldere uitslag 
van het referendum - de Nuenenaren 
stemden met bijna 80 procent tegen 
een annexatie met Eindhoven - niet ge-
negeerd kan worden. 

De SP heeft bij de afgelopen begro-
tingsbehandeling in Provinciale Staten 
laten zien dat hun coalitie met VVD, 
PvdA en D66 zeer hecht is. De grote 
vraag is dan ook: wat gaat de fractie 
van de SP uiteindelijk op 7 december 
besluiten als het voorstel tot annexatie 
van Nuenen c.a. met Eindhoven aan de 
orde komt in de plenaire vergadering 
van Provinciale Staten? En hoe zal een 
eventuele aanpassing van het voorstel 
eruit gaan zien? Het Actiecomité Nue-
nen c.a. Zelfstandig maakt zich grote 
zorgen of de SP als coalitiepartij de rug 
recht gaat houden. Half voor stemmen 
of half tegen stemmen, dat kan niet. Of 
wordt de aanpassing bijvoorbeeld dat 
de annexatie toch doorgaat en Nuenen 
wordt afgescheept met de instelling 
van een dorpsraad met beperkte be-
voegdheden, een slap aftreksel dus. 

Het referendum in Nuenen kwam er 
op initiatief van de Nuenense SP-frac-
tie die tegen een gedwongen fusie van 
Nuenen c.a. met Eindhoven is. Tweede 
Kamerlid Ronald van Raak van de SP 
zei bij zijn bezoek aan Nuenen op 10 
oktober dat het “opheffen van een ge-
meente betekent het opheffen van de 
lokale democratie en een grotere ge-
meente geeft een grotere afstand tot de 
inwoners”. En het houden van een refe-
rendum is erg cruciaal in dit geval. Van 
Raak zegde toe dat de Kamerfractie 
van de SP zich bij de uitslag van het re-
ferendum zal neerleggen. De Eindho-
vense SP-fractie heeft ook laten weten 
de referendumuitslag van Nuenen te 
respecteren en daarmee het standpunt 
wat hen betreft over de fusie vastligt.

Na twee themavergaderingen in het 
Provinciehuis is gebleken dat in ieder 
geval zeven van de elf fracties van Pro-
vinciale Staten tegen het voorstel zul-
len stemmen om Nuenen c.a. bij Eind-
hoven te voegen. Coalitiepartij SP met 

Kom op SP: Stem TEGEN      
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Linde volgt Raad
In 1994 werd De Linde aan de Berg onthoofd en verhuisde dat hoofd naar 
Het Klooster om aldaar - vrij van tondel(ge)zwam mag ik aannemen - de 
Nuenense politiek op de voet ( een voet die dus eigenlijk ook nog op de 
Berg vertoeft ) van nabij te kunnen volgen . En als afgezant van die Linde 
volgt des Lindes hoofdredacteur in de raadszaal trouw de maandelijkse 
raadsvergaderingen .

In de periode 1981-2001 straalde die 
raad een grote mate van eensge-
zindheid en solidariteit uit. De drei-
gende inlijving door de grote buur 
speelde daar ongetwijfeld een be-
langrijke rol in . Maar er werd ook 
nog naar elkaar geluisterd . En dat is 
vandaag de dag al heel wat!

Particulier initiatief was er in die tijd 
volop . Ga maar na :
In 1982 waren er in Nuenen behalve 
de friettent bij het Park verder 
slechts twee chinezen waar gegeten 
kon worden naast uiteraard ……..tig 
café’s ( om te…….juist ). Zodat toen 
de Hoofdofficier van Justitie uit Den 
Bosch in voornoemd jaar plots in 
verband met de Nuenense pyro-
maan op bezoek kwam, samen met 
zijn tweede man, alleen door de as-
sistentie van de immer aanwezige 
Piet Suiker bij De Zwaan een biefstuk 
kon worden verorberd.
En als we het toch over De Zwaan 
hebben: Op een gegeven moment 
startten twee gerenommeerde kas-
teleins uit Nuenen (Suiker en van der 
Heijden) samen met een nieuwe op-
zet aldaar. De hele gemeenteraad 
werd uitgenodigd voor de opening, 
die plaatsvond een goed uur voor de 
raadsvergadering. Nimmer was een 
raadsvergadering sneller afgelopen; 
Nimmer waren er ook minder wak-
kere raadsleden; Nimmer was er gro-
tere eensgezindheid !! 
Normaliter vond het cafébezoek ui-
teraard steevast ná (ik herhaal ná) de 
maandelijkse raadsvergadering plaats 
in een door de nestor aan te wijzen 
horecagelegenheid. Dat kon dus ook 
in een van de kerkdorpen zijn. Een 
heel karwei uiteraard zo’n nachtelijke 
tocht voor een - na een enerverende 
raadsvergadering - vanzelfsprekend 
oververmoeid gezelschap!

Waren de contacten met de (in totali-
teit 13) wethouders en raadsleden (ik 
zag er ongeveer vijftig komen en 30 
gaan) wat mij betreft best goed , insi-
ders -kijkers bij de LON bijvoorbeeld - 
konden in de loop van de avond bij de 
maandelijkse raadsvergadering, zo 
omstreeks 10 uur, kennelijk aan mijn 
gezicht (of anders wel dat van secreta-
ris Schurink) zien dat wij vonden dat 

het onderhand lang genoeg geduurd 
had! En anders hielp mijn vanzelfspre-
kend goed bedoelde boodschap “da-
mes en heren , na elven wordt het 
morgen terug komen“ - op een keer of 
drie in twintig jaar na - prima.

In 1983 werden mijn vrouw en on-
dergetekende met paard en wagen 
in Stiphout opgehaald . Wij verhuis-
den naar Berg 4! Bij aankomst daar 
wist ik niet hoe snel ik het gezelschap 
raadsleden uit moest nodigen voor 
een bezoek aan Apollo, aangezien 
een groep pubers, waarin mijn 
vrouw en ik ook onze eigen kroost 
ontwaarden, de overhandiging van 
de sleutel door de raadsnestor dreig-
de te verstoren. 
Het was er fijn en centraal wonen 
overigens, aan de Berg, maar alleen 
het stoken al was er een uiterst kost-
baar gebeuren. Bovendien was de 
opstelling van de kermis -wat ons 
betrof -niet altijd optimaal . Zo stond 
het hoge rad aan het begin van de 
Van Goghstraat, met de kennelijke 
toestemming wat extra geluid te 
mogen produceren vanwege het uit 
de looproute liggen. Behalve die on-
gevraagde dosis geluid was de op-
stelling van het hoge rad dusdanig 
dat men vanuit de gondels op een 
zekere hoogte onze badkamer bin-
nen keek. Extra attractie?
Dat wij de suikerspin voor onze 
voordeur stroom verschaften, bleek 
voorts eveneens iets te veel van het 
goede. Brand in de meterkast was 
ons deel. 
Het optreden van de Golden Earring 
(op de toen nog lege vlakte naast de 
Akkers), aan welke band de gemeen-
te vergeten was een geluidslimiet 
op te leggen deed bij ons de deur 
dicht en deed ons die avond vluch-
ten naar elders ( jawel naar Eindho-
ven ; ook dat nog).

De ongetwijfeld wakkere reporters 
van Rond de Linde waren gelukkig 
niet altijd van alles op de hoogte.
Maar geloofd en geprezen zijn zij, al 
die linde-watchers !! En dat zeker, 
(Ter)Wis en Waarachtig bij het 60-jarig 
jubileum!

Harry Terwisse
 

Een handelde over de samenvoeging 
met Eindhoven en het verzet daartegen.
Het andere ging over de verlaging van 
de OZB van 2.1% zodat er geen lasten-
verzwaring optreedt.
Van de vijf ingediende moties werd er 
een afgewezen. Van de goedgekeurde 
moties handelde er een over het rook-
beleid. Het verzoek aan het College om 
na overleg met sportverenigingen en 
beheerders van speelplaatsen te ko-
men met een algeheel rookverbod of 
anti-rook protocol.

Het uiteindelijke raadsvoorstel voor de 
begroting werd aangenomen en goed-
gekeurd door W70, GL, CDA en de SP. 
Tegen waren (voornamelijk omdat zij 
het geen reële begroting vonden) VVD, 
D66, De Combinatie en de PvdA.

Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig roept de SP-fractie in Provinciale 
Staten op de gemeente Nuenen c.a. zelfstandig te houden en op 7 december 
tegen de annexatie van Nuenen c.a. met Eindhoven te stemmen. De stem 
van de SP-fractie in de Provincie is daarbij doorslaggevend om de gemeen-
te Nuenen c.a. zelfstandig te laten blijven.

Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstan-
dig roept de SP-fractie in Provinciale 
Staten dringend op tegen het annexa-
tievoorstel te stemmen. Al was het al-
leen al om niet ongeloofwaardig over 
te komen, omdat zowel de SP-fracties 
in de Nuenense en in de Eindhovense 
gemeenteraad tegen het voorstel zijn, 
maar ook SP-kamerlid Van Raak dui-
delijk heeft laten weten dat de SP-frac-
tie in de Tweede Kamer ook tegen is. 
De SP heeft altijd voorgestaan dat be-
sluiten van onderop gedragen moeten 
worden. Het annexatievoorstel vol-
doet hieraan helemaal niet.

Wij, inwoners van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten en bewoners van het 
Eeneind willen geen Eindhovenaren 
worden. Dat hebben we overduidelijk 
in het referendum met bijna 80 pro-
cent tegen, duidelijk laten weten. 
Aan iedereen, dus ook aan de SP-
fractie in Provinciale Staten het drin-
gend verzoek: laat de gemeente Nue-
nen c.a de nu goed functionerende 
toekomstbestendige gemeente Nue-
nen c.a. blijven!

Actiecomité 
Nuenen c.a. Zelfstandig

Nuenen        
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Weekenddeal 
BLACK 

FRIDAY
-23 & 24-
november

25% korting
op totale collectie

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

 



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

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

Gas eraf, 
dak erop! Zaterdag 8 december 2018

Het Klooster Nuenen
Tickets: lijn7.nl/theater

TE HUUR 33 M2 NETTO KANTOORRUIMTE 
SPEGELT IN NUENEN

Spegelt biedt een professionele en gezellige kantooraccommodatie en wordt ‘bewoond’ 
door 8 huurders. Wat Spegelt onderscheidt, zijn dingen waarvan je niet dacht dat je het 

nodig had: fl exibele contracten, prachtige werkruimtes en gelijkgestemde huurders.

(En ja, we bieden ook de essentiële dingen die je nodig hebt om je bedrijf te runnen: 
vergaderruimte, 24/7 toegang, koffi  e & thee, snel internet en gratis parkeren).

Voor meer informatie bel Willian Groenen: 040 - 3034400, of e-mail info@spartners.nl 

Is op zoek naar 

Leerlingen Helpende 
Welzijn en Zorg 
(24 uren)

Savant biedt de kans om, in samenwer-
king met het ROC ter AA, een diploma 
Helpende Welzijn en Zorg te halen 
middels een werken en leren traject 
(BBL). Aan het eind van je opleiding 
ontvang je een erkend diploma 
Helpende (MBO kwalifi catie niveau 2)
en een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd voor maximaal 
20-24 uur. 

Wil je meer weten? 
Neem dan contact op met Marion 
Kuunders (Opleidingsadviseur), 
telefoonnummer 0492 - 572111. 
Zij vertelt je graag meer over dit 
opleiding straject. Reageer vóór 
27 november 2018.

Savant Zorg is een 
succesvolle zorgaanbieder 

in de regio Zuidoost-Brabant 
die bekend staat als een 

betrouwbare, verbindende 
en vooruitstrevende

organisatie, waarbij gewerkt 
wordt in zelfstandige 

zorgteams.

Meer informatie kun je vinden op: 
www.werkenbijsavant.nl

Je kunt daar ook direct solliciteren!
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Optreden Oude Stijl Jazz Orkest 
in Jo van Dijkhof
Op zondag 25 november speelt het Oude Stijl Jazz Orkest ‘New Orleans Dixie 
Skaters’ - in de regio vaak NODS genoemd - in Gasterij Jo van Dijkhof.

leans’, maar de nummers worden ge-
speeld in eigentijdse, vrij snelle vertol-
kingen.
Het orkest wordt in de regio gewaar-
deerd omdat het duidelijk plezier heeft 
in en borg staat voor een prima optre-
den. De onderlinge vriendschap tussen 
de bandleden is daar zeker debet aan.
Het optreden begint om 14.30 uur en 
zal duren tot 16.30 uur. Gratis toegang.

De NODS is ontstaan uit een stel 
schaatsers van de Eindhovense ijsclub 
die in februari 1985 het felbegeerde 
Elfstedenkruisje hadden gehaald.
Sindsdien is hard gewerkt aan het re-
pertoire dat voornamelijk bestaat uit 
jazznummers uit de jaren twintig en 
dertig van de vorige eeuw, aangevuld 
met iets modernere nummers. De ar-
rangementen zijn typisch ‘New Or-

Sunny Blues Nuenen   
presenteert:

The Bluestalkers
Blues in Café Schafrath op zondag-
middag 25 november. The Bluestalkers 
stonden ook op het Blues’m buiten fes-
tival tijdens Pinksteren en ze lieten een 
dusdanig goede indruk achter dat ze 
ook voor een optreden in Café Schaf-
rath zijn uitgenodigd.
Swingen op Westcoast blues, Jump en 
Texas blues wordt gegarandeerd door 
deze ervaren band met het juiste ge-
voel voor de Blues. De mannen zijn ge-
inspireerd door onder andere Ronnie 
Earl, Kid Ramos, Little Walter, Jimmy 
Smith en William Clarke.
Een heerlijke middag voor de muziek-
liefhebbers en mensen die een dansje 
willen wagen.
Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in samenwerking met Café 
Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd 
gratis te bezoeken. Interesse? Meld u 
aan voor de gratis nieuwsbrief via de 
website: www.sunnybluesnuenen.nl 
dan mist u nooit een optreden.

Datum: 25 november . 15.30 uur. En-
tree gratis. Locatie: Cafe Schafrath, 
Park 35 Nuenen.

Extra natuur� lm  
bij Cultuur Overdag
Op maandag 26 november 2018 ver-
toont Cultuur Overdag in Het Klooster 
een extra film: ‘De Nieuwe Wildernis’, 
een prachtige Nederlandse natuurfilm 
uit 2013. De film begint om 14.30 uur. 
Een toegangsbewijs kost € 6,50 (inclu-
sief een kopje koffie of thee) en is te 
koop aan de balie van Het Klooster of 
via de website van Cultuur Overdag.
De film volgt de vier jaargetijden in het 
jonge natuurgebied de Oostvaarders-
plassen in Flevoland en toont onder 
meer edelherten, konikpaarden, vos-
sen en ijsvogels. In totaal zijn maar 
liefst 43 verschillende diersoorten in 
de film te zien.

Verder alvast een vooraankondiging: 
op  zondagmiddag 9 december 2018 
brengt Vocaal Ensemble Marcando ter 
ere van Bach een klinkend programma 
als muzikale opmaat naar Kerstmis. In-
formatie over het concert en alle ande-
re activiteiten van Cultuur Overdag is 
te vinden op www.cultuuroverdag.nl

Falcon Town Jazz Band    
bij de Jo van Dijkhof 
Op zondag 9 december is er weer het jaarlijks optreden van de Falcon Town 
Jazz Band bij de Gasterij Jo van Dijkhof in Nuenen. De band bestaat uit ze-
ven ervaren musici die bekende nummers spelen uit het jazz repertoire. 
Nummers uit de dertiger en veertiger jaren uit de vorige eeuw, maar ook uit 
de jaren daarna komen aan bod.

ne; Eric Tuytschaever: trompet, bügel 
en zang; Eddy Reepmaker van Belle: 
slagwerk; Bert Sibbing: piano; Henk 
Heringa: banjo en gitaar; Ad van 
Mensvoort: bas.
Tot ziens op zondag 9 december vanaf 
14.30 uur bij Gasterij Jo van Dijkhof - 
Jo van Dijkhof 110 in Nuenen. Toe-
gang gratis. 

Het orkest, dat regelmatig optreedt in 
de regio, bestaat al meer dan 20 jaar en 
de muzikanten staan borg voor een ge-
zellige muzikale Dixielandmiddag. 
Het is niet alleen jazz muziek voor ou-
deren, maar ook bij jongeren slaat de 
muziek van vroeger goed aan. 
De bezetting van de band is: Ad van 
Erp: klarinet; Gerrit Koppert: trombo-

Pauline Spierings (80 jaar)        
werkte bijna haar hele leven als pastoorsmeid.

Senergiek schuift aan tafel   
bij Pauline Spierings
Pastoriehuishoudster, aan die benaming geeft ze de voorkeur, moet inmid-
dels toch wel worden gezien als een uitstervend beroep.

Pastoorsmeid is een beroep met vele 
facetten: kokkin, administrateur, bege-
leider, koster, kinderopvang, maar 
vooral gastvrijheid bieden in het huis 
van de parochie. 
Ze nam de oproep aan pastoorsmei-
den “kom achter de strijkplank van-
daan en gebruik je talenten” van paus 
Johannes Paulus II ter harte en wist 
het, met haar inzet en organisatieta-
lent, te schoppen tot President van een 
internationale federatie voor pries-
terassistentes.
Eenmaal aan het woord hoeven we 
Pauline Spierings niet aan te moedi-
gen. Je blijft eindeloos luisteren naar 
de energieke en goedlachse pastoors-
meid, met een onvoorstelbaar reper-
toire aan verhalen die niet verloren 
mogen gaan.
Pauline Spierings houdt haar presen-
tatie voor iedereen die haar horen wil 
op donderdag 29 november van 09.30 
tot 11.30 uur in de Trefpunt zaal van 
Het Klooster aan Het Park in Nuenen.
Gratis entree zowel voor Senergiek le-
den als niet leden.

Dit voorjaar verscheen haar opmerke-
lijk humoristisch boek ‘We horen van-
daag geen biecht’, met als ondertitel 
‘Het leven van een pastoorsmeid’.
“Je zou het allemaal eens op moeten 
schrijven, over een paar jaar weet nie-
mand meer wat een pastoorsmeid 
was”, adviseerde men haar als ze weer 
eens enthousiast verhaalde over haar 
onvoorstelbaar actieve leven in de pas-
torie van de Onze Lieve Vrouwe paro-
chie Tuindorp in Eindhoven. 
“Het gaat altijd ook al heel snel over sek-
sualiteit, en steevast rolt er wel een 
schuine mop over huishoudsters en 
priesters over tafel”, weet Pauline uit ei-
gen ervaring, “terwijl ik in al die jaren 
nog nooit heb meegemaakt dat een huis-
houdster met haar pastoor trouwde.”

De meest goedlachse cabaretier uit Brabant komt weer naar uw theater! 

 Cabaretier Marlon Kicken   
in Ons Tejater
Zaterdag 24 november speelt Marlon Kicken in Ons Tejater Lieshout een try-
out van zijn nieuwe show.

Zaterdag 24 november, aanvang 20.30 
uur. Ons Tejater, Dorpshuis, Groten-
hof 2 in Lieshout. Entree € 12,50 (incl. 
1 consumptie). Reserveren: 
www.vierbinden.nl/onstejater

Hij begon als tonprater, werd stand-up 
comedian en speelt nu de theaterzalen 
plat als cabaretier. Marlon Kicken zit 
letterlijk in de lift. Dit is natuurlijk de 
makkelijkste en snelste manier om bo-
ven te komen, maar is het soms niet 
slimmer om de trap te nemen? In zijn 
derde theatervoorstelling ‘In de lift’ 
neemt Marlon je mee van het verle-
den, naar het heden en de toekomst. 
Wie kwam hij tegen? En wat staat hem 
nog te wachten?
Met een humoristische blik becom-
mentarieert Marlon Kicken de wereld 
om zich heen. Deze meester-verteller 
zorgt ervoor dat iedereen zich bijzon-
der voelt en als hij over zijn avonturen 
praat, is het net alsof je er zelf bij bent 
geweest.
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In looppas door   
loopbaan Rond de Linde
Toch wel grappig zo achter mijn computer-toetsenbord, benen gestrekt 
onder het bureau, al stuwend proberen een aantal sluimerende grijze cel-
len wakker te schudden. Ze moeten me wel werkzaamheden voor Rond de 
Linde van ruim 40 jaar terug in herinnering brengen. Een hele klus voor 
die slapende rakkers, maar al schokkend doemen schemerig oude beel-
den op. Dat brengt me terug naar de ‘oertijd’ van een redacteur, bewapend 
met blocnote, potlood en gum en jawel bij modern Rond de Linde….ook 
met fototoestel. Vooruitstrevend die club van fototoestel met rolletje naar 
een hippe polaroidcamera tot een modern digitaal � itstoestel.

Ik had het al eens over mijn moeiza-
me schrijverij in de raadzaal op het 
gemeentehuis. Een onvergetelijke 
RdL-activiteit, waarbij zelfs mijn 
vrouw enige tijd telefonisch in het 
ongewisse verkeerde. Gelukkig 
bracht het nieuwe haringhappende 
redactielid Wil net op tijd de helium-
oplossing en verdween deze perio-
de in de dampkring.
Als notulist van de plaatselijke mid-
denstandsvereniging rolde ik vanzelf 
in de pijpleiding die me voerde naar 
het schrijven van artikelen voor de 
Nuenense winkeliers, zelfstandigen 
aan huis en bedrijven. De rubriek 
‘Ondernemers in de picture’ was ge-
boren en bijna iedere veertien dagen 
kon een ondernemer haar/zijn zegje 
doen. Een van de eerste picture-ver-
halen zette de schijnwerper op Pedi-
cure Liselotte Pullens-Robben en 
een van de laatste belichtte Soeter-
beeks Tuinbouwbedrijf De Haas. 

Van zilver, goud tot diamant 
Eveneens dankbare onderwerpen 
voor leuke artikelen waren de brui-
loften van zilver tot goud en dia-
mant. Opmerkelijk was toen dat bij-
na alle bruidjes en bruidegommen 
elkaar hadden gevonden op een 
kermis of een bedevaart. Veel verder 
van huis kwam men beginjaren 
20ste eeuw blijkbaar niet. Tevens in-
teressant waren gelijknamige jubi-

lea en alle feestelijkheden rondom 
benoemingen, installaties, openin-
gen, heropeningen, opleveringen 
en het leggen van de eerste steen.

Tikkeltje bourgondisch
Een voorrecht dat deze jongen bijna 
altijd namens Rond de Linde present 
mocht zijn voor een verhaaltje over 
bovengenoemde zaligheden. Zelfs 
toenmalig hoofdredacteur Jan van 
Stipdonk vond mij de juiste persoon 
op die feeststekjes. Toch was hij zelf 
ook wel liefhebber van een praatje 
en een slokje. Als lichtelijk ronde 
Bourgondiër voelde ik me op ge-
noemde feestjes altijd voortreffelijk 
thuis en nam en dronk graag een 
hapje en sapje mee. 
Geen wonder dat ondergetekende 
bewonderaar was van Helpt Elkan-
der directeur Henry Smits. Hij orga-
niseerde bij elke oplevering van wo-
ningen en bij alle eerste stenen en 
eerste graafwerkzaamheden voor 
aanbouw van huizen een smakelijk 
feestje in een tent ter plaatse. Ge-
schikte man die Henry.
Verbazend, toch heeft nog een mooi 
aantal grijze cellen flink wat losgela-
ten uit mijn verleden als schrijfmak-
ker van Rond de Linde. Ik ben ze daar 
dankbaar voor. Houdoe allemaal!

Gust de Haan
Oud oud-redacteur 

Voor wie van 
zingen houdt
Dit is je kans! De laatste Liederentafel 
van 2018 op zondag 25 november bij 
café Schafrath. We hebben weer een 
heel gevarieerd programma samenge-
steld uit ons liedboek. En na de pauze 
heeft iedereen inbreng in het pro-
gramma. Dus zorg dat je erbij bent!
 Zondag 25 november om 20.30 uur, 
Café Schafrath, tot dan.

Infoavond over Bekkentherapie
Verlies je urine als je de slappe lach hebt? Niets om je voor te schamen. Er zijn veel 
fabels over incontinentie. Incontinentie is geen aandoening op zich. Ongewild 
verlies van urine (of ontlasting) heeft altijd een oorzaak. De oorzaak bepaalt van 
welk soort incontinentie sprake is en welke behandeling het beste bij u past.

Op maandag, 26 november kunt u 
over dit probleem alles te weten ko-
men. Uroloog John Heesakkers in het 
Radboud UMC in Nijmegen bespreekt 
met u de oorzaken van bekkenbodem-
problematiek. Wilma Adams is een fy-
siotherapeut die gespecialiseerd is in 
behandeling van incontinentie en bek-
kenbodemproblemen. Zij bespreekt 
de behandeling in de praktijk. Deze 
avond wordt georganiseerd door de 
 KBO, samen met GVO Laarbeek. De 

avond begint om 20.00 uur in het 
Dorpshuis Lieshout. De entree is gratis 
en opgeven vooraf is niet nodig.

Inloop: Iedere dinsdagmorgen kunt u 
van tien uur tot half twaalf een kop 
koffie of thee komen drinken bij de In-
loop in het Dorpshuis. Bestuursleden 
zijn aanwezig om informatie te geven 
over onze vereniging. Loop eens bin-
nen en maak kennis met een dynami-
sche seniorenvereniging.
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Ontwerper Hans Kuijten presenteert boek

Ooit, lang, lang geleden   
in de Vondelstraat.....
Door Edwin Coolen

‘Een boek is blijvend, tastbaar, ruik-
baar en voelbaar. Anders dan social 
media of een website’, aldus Hans 
Kuijten uit Nuenen. Maandagavond 
werd zijn boek ‘Buiten de Lijnen’ gepresen-
teerd in een druk bezocht Café Schafrath. 

ven door David van Iersel. Natuurlijk 
staan ook de drie projecten erin die be-
kroond zijn met een nominatie voor de 
Entree Hospitality & Style Awards.’
‘Heel mijn leven ben ik al aan het creë-
ren, bouwen, tekenen en schilderen. 
Dat begon ooit in de Vondelstraat met 
Lego, karton, hout en papier met de 
Efteling en Disney als grote voorbeel-
den. Dat heeft 40 jaar later geresul-
teerd in dit salontafelboek van twee-
eneenhalve kilo waar je zo af en toe 
lekker doorheen kunt dromen in mijn 
wereld, mijn inspiratie. Zoals ik mijn 
inspiratie weer haal uit boeken en 
creaties van collega ontwerpers maar 
ook uit beleven en vooral reizen. Ik 
hoop met dit naslagwerk ook weer an-
deren te inspireren. En dat is toch 
waar de passie om gaat naar mijn idee. 
Dat maakt me trots en enorm dank-
baar!’, aldus Hans.

Hans Kuijten, Buiten de Lijnen (250 
pagina’s, eigen beheer), € 60,-. Ver-
krijgbaar via hanskuijten.nl/boek

Te midden van familie, vrienden en za-
kenrelaties werd het eerste exemplaar 
in ontvangst genomen door Rens en 
Henny, de ouders van Hans. Het werd 
een heel persoonlijke avond, met hu-
mor en ontroering. Gastvrouw was co-
médienne Christel de Laat.
 Directe aanleiding om dit boek uit te 
geven, is het vijftienjarig bestaan van 
zijn bedrijf. Hans Kuijten ontwerpt 
voornamelijk interieur- en entertain-
mentprojecten. Bekende opdrachtge-
vers zijn Crooijmans Mannenmode in 
Nuenen, De Wildeman in Eindhoven 
maar ook Van der Valk, Tomorrow-
land of 7th Sunday.

Hans: ‘Ik zit inmiddels 25 jaar in het 
vak, waarvan de laatste vijftien zelf-
standig. Het was mijn grote wens om 
de hoogtepunten uit die jaren te bun-
delen. Dat is een selectie geworden van 
23 interieurprojecten, met de prachti-
ge foto’s van Peter Baas, de begeleiden-
de teksten van Merel Morre en Lidy 
Lathouwers en ontworpen en uitgege-

De passie voor      
het Belgische trekpaard
Het is vroeg in de morgen, er hangt een mistvlaag over de weide, daarachter 
komt de zon waterig op. In de wei zie je de contouren van een trekpaard die 
zich rustig door de wei voortbeweegt. Dan staat hij stil, hij tilt zijn hoofd 
even op en snuift de frisse lucht in zijn neus. Je doet hetzelfde, het is even 
alsof je verdwenen bent in een plaatje van wel honderd jaar geleden. De tijd 
stond even stil. 

Deze lezing is voor iedereen die belang-
stelling heeft voor dit machtige ras. De 
toegang is gratis, maar Wim vraagt een 
vrijblijvende kleine bijdrage voor onco-
loog, prof. dr. Casper van Eijck, van het 
Erasmus ziekenhuis Rotterdam. Prof, 
dr. C.H.J. van Eijck heeft zich in het bij-
zonder toegelegd op de behandeling 
van alvleesklierkanker. Bij een donatie 
van vijf euro aan dit goede doel ontvang 
je het prachtige platenboek van Wim 
Romijn en doneert u twee euro dan 
krijg je het boek, ‘50 jaar veulenkeuring 
in Gerwen’. Je kunt deze middag genie-
ten van de prachtige beelden, leren van 
de lezing en een goed doel steunen. We 
hopen jullie allemaal te begroeten, op-
geven is niet nodig. Tot maandag!
 Iedere maandag inloop bij de WLG; 
werkgroep leefbaarheid Gerwen. 
Mailadres: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, Tel: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Het Belgisch trekpaard is ook zeker al 
meer dan honderd jaar niet uit ons 
landschap weg te denken. Het is een 
dier waar de meeste mensen van zullen 
genieten. Wim van Lankveld uit 
Schijndel in ieder geval wel. Hij heeft 
van het Belgisch trekpaard zijn hobby 
gemaakt. Hij weet alles over dit dier en 
zijn geschiedenis en wil zijn passie dan 
ook graag met ons delen. 

Maandag 26 november zal hij samen 
met ‘De Veulenkeuring Gerwen’ een 
lezing houden over het Belgisch trek-
paard om 14.00 uur tot ongeveer 16.00 
uur in D’n Heuvel, Heuvel 11 in Ger-
wen.

Wim van Lankveld. heeft een rijk ar-
chief van filmbeelden verzamelt. En 
zal tijdens zijn lezing unieke filmbeel-
den laten zien, die beginnen al in de ja-
ren twintig tot heden. 

Wim van Lankveld geeft lezing over Belgische trekpaarden in Gerwen……

Glow in de H. Clemenskerk?
Dit jaar vindt er, voor het 3e jaar op rij, weer een fantastische concertreeks 
plaats vlak voor kerst op 13, 14 en 15 december in de H. Clemenskerk te Nue-
nen: Concert@TheChapel. We kijken terug op twee geweldige en uitver-
kochte edities met Mark Elbers in de hoofdrol waarin de beste Elvis gospels 
naar voren kwamen in een wervelende show. Hierbij werd de H. Clemens-
kerk omgetoverd tot een theater met geweldig licht en geluid verzorgd 
door de professionals van Pieter Foolen. Deze show werd zo gewaardeerd 
dat hij ook nog in een volle E� enaar is opgevoerd en voor een uitzinnig pu-
bliek op Paaspop in april van dit jaar.

ste kaarten te koop bij Jumbo Ton 
Grimberg aan De Smidse 1 te Nuenen.
Maar we hebben ook een VIP arrange-
ment waarvoor we op zaterdag nog 
plaats hebben voor ongeveer 25 per-
sonen. Stuur daarvoor een email naar 
info@concertatthechapel.nl
 
Het VIP arrangement geeft recht op:
1. Vaste stoel vooraan in de kerk (1e 

rang kaart gereserveerd);
2. Ontvangst 17.30 bij Hotel Auberge 

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

wijnen;
4.  Intiem tafel-optreden van 1 van 

onze solisten (Pleun en/of Johnny);
5.  Rond 20.15 uur gaat u onder bege-

leiding van onze gastvrouwen naar 
uw zitplaats.

 
We hopen u te zien op dit geweldige 
spektakel!

 
Dit jaar gaan we met twee Nuenense 
oud Voice deelnemers optreden, te 
weten Johnny Rosenberg en Pleun 
Bierbooms. Johnny bereikte de sing-
off in 2011 en Pleun won de editie van 
2017. Met de keuze van deze rasarties-
ten en top vocalisten schuift het accent 
van het concert nog meer richting Big-
Band en majestueuze muziek. Denk 
aan Michael Bublé en Adèle maar ook 
Norah Jones, Ilse de Lange en Lorde 
komen voorbij. Dit geeft momenten 
van stille ontroering maar het orkest 
zal je ook diverse malen omverblazen 
uit je stoel. De fantastische lichtshow 
die we in petto hebben doet de rest! 
We proberen zelfs de technologie ‘vi-
deo-mapping’ (bekend van Glow Eind-
hoven) naar Nuenen te halen.
 
Inmiddels loopt de kaartverkoop erg 
hard en zijn de vrijdag en zaterdag uit-
verkocht. Voor donderdag zijn de laat-

Pleun tijdens de repetities 

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

BLACK 
FRIDAY

-23 & 24-
november

Weekenddeal
25% korting

op totale collectie Consumptiebon CatC los 2018.pdf   1   26-09-18   09:37

Eenbes basisschool St. Jozef  
in actie voor ‘Schoenmaatjes’
De afgelopen weken hebben leerlingen en leerkrachten zich enthousiast in-
gezet voor leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden. Zij doen mee met het 
Edukans Schoenmaatjes project.

Nieuwe inwoner
Welkom Jasmijn, geboren op 4 no-
vember aan de Clemensakker! 
Trotse ouders zijn Flor en Stephan, 
zusje Linde en broertje Mees.

24 en 25 november tijdens de 
Art Market bij Art Dumay 

Deel kunstcollectie 
Fontys Hogescholen  
nu te koop! 
Van de enorme kunstcollectie die Fon-
tys Hogescholen rijk is (2.400 werken) 
zal binnenkort een deel in de verkoop 
komen. Dat gebeurt in één weekend; op 
zaterdag 24 en zondag 25 november bij 
Kunsthandel Art Dumay in Nuenen. 
Kleine grafische werken, moderne 
schilderijen of juist een groot pronk-
stuk voor aan de muur, er is van alles te 
vinden tussen de € 1,- en € 300,-. Deze 
Art Market is grotendeels georgani-
seerd door studenten van Fontys Hoge-
school voor de Kunsten Tilburg, zowel 
1e, 2e als 3e jaars hebben deze opdracht 
gekregen als leer- en studietraject en 
zijn daarin geweldig geslaagd. 

Rondleiding door studenten Fontys
Naast het bekijken en het kopen van 
kunst kan er ook een rondleiding ge-
volgd worden verzorgd door studen-
ten van Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten. Ook vindt er op zondag om 
14.00 uur een echte veiling plaats met 
een aantal bijzondere werken uit de 
collectie. Daarbij is iedereen welkom 
om mee te bieden! De opbrengst van 
de verkopen in dit weekend zal ingezet 
worden om jong talent binnen Fontys 
te stimuleren.

Ook een werk bemachtigen of gewoon 
een kijkje nemen? Op zaterdag 24 no-
vember is de Art Market geopend van 
10.00 tot 17.00 uur en op zondag 25 
november van 12.00 tot 17.00 uur. Het 
adres is Cockeveld 4 in Nuenen.

Doel van het Schoenmaatjes project is 
kinderen in Nederland zich bewust te 
maken van hoe leeftijdsgenoten in 
ontwikkelingslanden leven. Ze worden 
betrokken bij ontwikkelingssamen-
werking en leren geven en delen. 
Alle leerlingen van de St. Jozefschool 
hebben zelf voor een schoendoos ge-
zorgd. Tijdens een crea ochtend heb-
ben alle leerlingen hard gewerkt om 
hun schoendoos op z’n mooist te ver-
sieren.

Om de kosten van het opsturen van de 
schoendoos te kunnen dekken moes-
ten de leerlingen ook een sponsorloop 
houden. Hiervoor gingen ze langs de 
deuren op zoek naar sponsors. Op vrij-
dag 2 november hebben ze vervolgens 
een sponsorloop gehouden. Alle leer-
lingen deden erg hun best om zoveel 
mogelijk rondjes om het voetbalveld te 
rennen; want hoe meer rondjes, hoe 
meer geld er ingezameld zou worden.
Er moesten ook nog spullen, zoals 
schoolspullen en speelgoed, in de 
schoendoos worden gedaan. Deze doos 
met inhoud zou immers worden ver-
stuurd naar  een ontwikkelingsland. 
Ondertussen staan de schoendozen op 
school klaar om verstuurd te worden 
naar Ghana of Sri Lanka.
Iedereen hartelijk bedankt voor de in-
zet! De kinderen in de ontwikkelings-
landen zullen jullie erg dankbaar zijn 
voor deze mooie dozen!
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Peter en Kirsten Foolen     
41e boerenbruidspaar Raopersgat
 
Zaterdagavond 17 november tijdens het Prinsenbal van C.V. de Raopers in 
zaal De Koekoek heeft de boerenbruiloftorganisatie (C.B.R.) het nieuwe boe-
renbruidspaar aan het aanwezige, nieuwsgierige, publiek bekendgemaakt.
 

die jeugdprins was met Kirsten die lid 
is van de groep ‘de hofdames’ tijdens 
de carnavalsoptocht.
De 5e en laatste hint: “De liefde van de 
man gaat door de maag”. Ze zijn dage-
lijks met eten bezig en boer Peer ge-
niet daar dagelijks van.

Vooraf aan de trouwerij wil het boe-
renpaar zich verloven.
Onder toeziende ogen van onder meer 
bewoners van verzorgingshuis Fran-
ciscushof zal het boerenpaar en hun 
getuigen hiervoor in een besloten 
bijeenkomst in januari eerst enkele be-
proevingen moeten ondergaan. 
Doorstaan zij de beproevingen met 
goed gevolg, dan kunnen ze elkaar 
daar de officiële trouwbelofte doen en 
zijn ze vanaf dat moment een verloofd 
stel. 
Het onecht huwelijk wordt op maan-
dag 04 maart om 13.00 uur in de grote 
zaal van het Raopershuis aan de Gro-
tenhof voltrokken en aansluitend op 

ludieke wijze ingeze-
gend. Deze huwe-

lijksceremonie 
is openbaar 
en voor ie-
dereen gratis 

toegankelijk.

 

Rond de klok van tienen verscheen de 
kiescommissie, met blauwe schort aan 
en koksmuts op, op het podium om de 
bekendmaking in te leiden. Vervol-
gens verschenen vier smakelijk verkle-
de en gemaskerde personen in de zaal 
die zich vrolijk dansend op de muziek 
onder de klanken van het lied ‘De lief-
de van de man gaat door de maag’ naar 
het podium begaven.
Na het verklaren van de hints werden 
het boerenpaar en hun getuigen vlot 
onthuld door het afnemen van de mas-
kers.
Het zijn Peter & Kirsten Foolen - Ro-
vers uit Lieshout. Hun getuigen zijn 
Tom de Leest & Jacqueline Schepers.
De 1e hint: “Hij heeft haar aan de haak 
geslagen” slaat op vleeshaak; ze heb-
ben een slagerij waarin ze allebei wer-
ken
De 2e hint: “U vraagt, wij draaien” 
slaat op de vraag van hun klanten.
De 3e hint: “Zij heeft het 
juiste recept” slaat 
haar vroegere beroep 
apothekersassistente 
De 4e hint: ‘Koninklijk 
gevolg’ heeft te maken 
met hun zoon 

 CV de Narre-Kappen (6)
Narregat   
jubileert…  
Nieuwe hoogheid  
is er klaar voor!
Beste carnavalsvrienden, al máánden 
kijk ik uit naar hét moment. Kippenvel 
van teen tot kruin als ik eraan denk. Ik 
geniet, samen met mijn gevolg, volop 
van alle voorbereidingen, pasafspraken 
en bijeenkomsten. En nóg meer van de 
onthullingen die al zijn geweest… We 
kunnen niet wachten om jullie te ont-
moeten en ons samen te voegen met 
ons eigen nieuwe jeugdtrio, met Prins 
fESCHtivalie en zijn gevolg, met Prins 
Parade & Adjudant Junior, met Prins 
Pretium en zijn gevolg en natuurlijk met 
Jeugdprins Joshua en zijn prinsessen!

 Wij kijken er énorm naar uit...
 Tot zaterdag, 11 over half 11! 
 
Met vriendelijke carnavalsgroeten, 
de toekomstige Narre-kappen Prins

Tip 10)  Ik heb geen podiumvrees
Tip 11) Ik heb er van elk 2

 Jeugdprinsenbal in Gerwen
Op zaterdag 24 november zal ’s middags het jeugdprinsenbal van C.V. De 
Narre-Kappen weer plaatsvinden in de tent op het Heuvelplein in Gerwen. 
De aanvang van deze middag is 14.11 uur. 

nen we alvast verklappen: de onthul-
ling zal spectaculair en vol verrassin-
gen zijn. Dit wil je zeker niet missen.
Ben jij ook zo benieuwd wie de nieuwe 
kartrekkers voor onze jeugd zullen zijn 
en heb je zin in een gezellige middag? 
Kom dan op zaterdagmiddag 24 no-
vember om 14.11 uur naar onze tent 
op het Heuvelplein. 

Tot 24 november! 

Aan het begin van de middag zullen 
we eerst afscheid nemen van Jeugd-
prins Snowfox, Hofdame Crystal en 
Adjudant Freeze. Zij hebben afgelo-
pen jaar de scepter gezwaaid over de 
jeugd van Gerwen en hebben dat op 
een superleuke en enthousiaste ma-
nier gedaan! Samen met hen dansten 
we hand in hand door ons Winter-
Narreland. Daarna voeren we de span-
ning op en gaan we over tot de onthul-
ling van het nieuwe jeugdtrio en de 
daarbij behorende jeugdraad. 
Eén ding kun-

 Vier jubileum- 
feest mee met   
De Narre-Kappen
Carnavalsvereniging De Narre-Kappen 
bestaat dit carnavalsseizoen 55 jaar. Een 
jubileum! We gaan dat op verschillende 
manieren onder de aandacht brengen 
en vieren. Eén van de feestelijkheden is 
een swingende feestavond met een dik-
ke band, als bedankje voor iedereen.

Want feest vier je samen!
Omdat wij graag samen een feestje 
bouwen organiseren we een goed ge-
vulde feestavond voor alle vrienden, le-
den, sponsoren, prinsen, adjudanten, 
raadsleden, dorpsgenoten, carnavals-
vierders, zusterverenigingen, muzieks-
kes… Jong of oud, oud- of ex-, iedereen 
die CV De Narre-Kappen een warm 
hart toedraagt, is welkom. Kom daar-
om op 1 december naar de grote tent op 
het Heuvelplein in Gerwen. Het feest 
begint om 20.11 uur. De toegang is ui-
teraard gratis!

Band TILT met Rtist-Horns
Tijdens deze feestavond komt de brui-
sende band TILT, aangevuld met het 
koperwerk van de blazerssectie Rtist-
Horns, de boel in beweging brengen 
met lekkere muziek. Ze hebben al tal 
van grote Nederlandse sterren bege-
leid, van Lee Towers tot Marco Borsa-
to en van Nick en Simon tot Xander de 
Buisonjé. Ze hebben een enorm breed 
repertoire, vliegen van een minicon-
cert met George Baker naar een mega-
concert in Ahoy en dit allemaal door 
één passie: muziek! Dat wordt knallen 
van de eerste tot de laatste noot. Bekendmaking    

Boerenbruidspaar CV De Wetters
Ook met carnaval 2019 vindt er weer een boerenbruiloft plaats bij CV De Wet-
ters. Benieuwd wie er dit jaar in het huwelijksbootje treden? Kom dan op 14 de-
cember om 20.30 naar de MFA te Nederwetten voor een gezellige avond met als 
hoogtepunt de onthulling van het nieuwe bruidspaar.
Houd de komende twee weken ook de krant en de sociale media in de gaten voor 
de eerste twee aanwijzingen!

Nieuw dwèrs jeugdtrio carnaval
Afgelopen zaterdagmiddag zijn de nieuwe kartrekkers van het Jeugdcarna-
val in Nuenen bekend gemaakt tijdens het Jeugdprinsenbal in Het Klooster.

Na het emotionele afscheid van Prins 
Nick en Prinses Esmee, die er in 2018 
een echte Dwèrse carnaval en een fan-
tastisch feest voor de jeugd in Nuenen 
van hebben gemaakt, werd de span-
ning tijdens een zinderende spelmid-
dag verder opgevoerd. Tijdens het Ren 
je Rot spel werden verschillende hints 
gegeven die leidden naar het nieuwe 
prinselijke gezelschap. 
Na de pauze werden de lichten in de 
zaal gedoofd en kwamen er op het gro-
te scherm foto’s voorbij. De Jeugdbur-
gemeester en haar wethouders draaien 
de rolcontainers om en ……..leeg! 
Maar dan, harde muziek op de beat 
van ‘Rampeneren’, de lichten gaan aan 
en daar komt een mooie Prins de trap 
af gelopen.
Het blijkt Joshua Van Liessum te zijn 
uit groep acht van de Rietpluim. Op de 
vraag of hij deze carnaval dit jaar al-
leen zal gaan vieren wijst hij de zaal op 
de hint ‘Zeg maar JA, dan krijg je er 2’. 
Heel de zaal roept op zijn commando 
‘JA’! en daar komen aan weerszijde 
twee dames in prachtige jurken van de 
trap naar beneden. Het blijken de 
prinsessen Anouk Scheepens en Kyra 
van Zuylen, ook van de Rietpluim. 
Waarom twee prinsessen? ‘Nou, ik 
kon eigenlijk niet kiezen, dus heb ik ze 
allebei gekozen’. Wat een bofkont die 
prins Joshua! 

Het prinselijke trio komt dit jaar uit de 
groepen acht van openbare basis-
school De Rietpluim. Joshua woont 
met zijn ouders Charlotte en Ian en 
zijn zusje Sela in de Lobroec. 
Hij voetbalt bij RKSV 
JO12-3 en houdt erg 
van gamen. Kyra, 
volgens haar 
ouders 

Thema Schôn Vrouwkes Avond

Jacqueline en Mark het zonnetje in 
huis (Kyra betekent zon) is iedere za-
terdag te vinden bij de scouting Ru-
dyard Kipling. Ze tekent heel erg veel 
en graag. Rekenen op school vindt ze 
daarentegen niet zo leuk. Ze knuffelt 
vaak met haar cavia’s Snoetje en Snoo-
py. Anouk heeft het carnavalsbloed al 
van jongs af aan door haar aderen stro-
men. Jarenlang heeft zij gedanst bij de 
mini en midigarde (tegenwoordig 
Rôdsgarde). Zij woont samen met 
haar ouders Mariëlle en Wout, haar 
broer Stijn en Hamster Saartje. Haar 
grootste hobby is zingen. Op de Musi-
calScool in Best kan ze zich iedere 
week uitleven. Ook speelt ze met veel 
plezier hockey in MD3 bij HC Nue-
nen.
Met hun motto ‘Zing een lied op die 
beat’ zullen ze er ongetwijfeld voor 
zorgen dat alle kinderen gaan meezin-
gen, dansen en hossen op hun eigen 

geschreven lied. Carnaval 2019 
belooft een geweldig feest 

te worden met dit mu-
zikale prinsent-

rio!

 CV de Narre-Kappen (6)

feest mee met   

 

Zaterdag is tijdens de prinsenwissel van 
CV de Dwèrsklippels het thema voor 
Schôn Vrouwkes Avond Nuenen 2019 
bekend gemaakt; ‘Beestachtig lekker’.
Het brainstormen kan weer beginnen!

Ook dit jaar hopen we dat het thema 
weer vele vrouwen zal inspireren om in 
een gave outfit met onze kroegentocht 
mee te gaan. Uiteraard zal een jury de 
origineelste deelnemer(s) belonen met 
de titel Schônste Vrouwke(s) 2019. 
De tocht start traditiegetrouw om 
20.11 uur op vrijdag met Carnaval, ko-
mend jaar op 1 maart. We kijken weer 
uit naar al die mooie creaties! Meer in-
formatie over de avond volgt.

Peter en Kirsten Foolen     
41e boerenbruidspaar Raopersgat

van de eerste tot de laatste noot.



Original CBD producten
zijn verkrijgbaar bij: Drogisterij Noordveld, Winkelcentrum Kernkwartier, Hoge Brake 72, Nuenen

'Toen wij in onze winkel CBD
producten gingen verkopen, waren
wij redelijk sceptisch. Nu hebben
wij inmiddels via onze klanten al
zoveel positieve verhalen over CBD
gehoord, dat wij er zelf ook heel
enthousiast over zijn geworden.  Het
is echt ongelofelijk waar mensen
CBD olie voor gebruiken, vaak
met verbluffende resultaten.'
Waar wij iedereen wel voor 

willen waarschuwen, is dat er veel
verschillende CBD-producten te
koop zijn, maar deze zijn niet
allemaal even heilzaam. Het is
daarom belangrijk om goed op de
samenstelling, kwaliteit en sterkte
te letten van de CBD olie die je
wilt gaan gebruiken.'Wat bijna
niemand weet is dat het Scandina-
vische klimaat en de natuurlijke
omstandigheden daar perfect zijn

voor de groei en de teelt van
hennepplanten en dat de CBD
geteeld in Denemarken één van de
beste ter wereld is. 'Indien jij ook
CBD wilt gaan gebruiken voor het
behoud van jouw gezondheid, kom
dan voor een persoonlijk advies,
vrijblijvend, bij ons langs. Onze
medewerkers weten bijna alles over
CBD en kunnen je dus een gedegen
advies geven.'

CBD wordt gewonnen uit Industriële hennep. CBD is een heilzame stof die goed is voor
het behoud van een goede  gezondheid. In onze winkel horen we bijna dagelijks 
ongelofelijke verhalen van mensen die CBD olie gebruiken. 

Pure natuurkracht 
voor een

gezond leven!

IK NEEM MET NIETS 
MINDER GENOEGEN!

Original CBD, 
één van de beste

ter wereld!
CBD OLIE

Maar liefst 
2mg aan 
pure en 
zuivere CBD
per druppel

Nu tijdelijk van
€39,95 voor

€36,95

'Het is echt ongelofelijk waar 
mensen CBD olie voor gebruiken!'

Eén druppeltje 
Original CBD Olie bevat

maar liefst 2mg pure
CBD (cannabidiol)

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond | Tel. 0492 - 33 00 39
Openingstijden: Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

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

in de winkel met diverse

koopjes
vanaf  € 15,-
op restanten van

wintercollectie 2017 (en ouder)

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

MAGAZIJNVERKOOP

VAN DO 22 T/M ZA 24 NOVEMBER A.S.

SLECHTS 3 DAGEN!
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Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Rond 1935 kocht de familie Halbertsma een perceel hei-
de aan de Gulberg, waarop zich het Gulbergsven bevond. Hoewel de 
naam Gulberg zou duiden op de galg waaraan gespuis uit Nuenen, Geldrop 
en Mierlo werden opgehangen, was het een idyllisch plekje voor een week-
endhuisje. Hier werd later een houten woning aangebouwd. Toen het rond 
1956 in handen kwam van Dirk Noordhof en zijn gezin huisden daar Marti-
nus Swinkels met vrouw en baby Marianneke. Na een verbouwing in 1957 is 
de familie Noordhof er permanent gaan wonen. Met Pasen mocht de Een-
eindse jeugd er paaseieren komen rapen en ’s winters op het Gulbergsven 
komen schaatsen. Als liefhebbers van deze schitterende omgeving liet de 
familie Noordhof het gebied aanwijzen als vogelreservaat. 
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 290-291. 

De ene CBD olie is de andere niet!
CBD wordt gewonnen uit vezelhennep. CBD is een heilzame stof die goed is 
voor het behoud van een goede gezondheid. Bij DA Drogisterij Noordveld 
horen ze bijna dagelijks ongelofelijke verhalen van mensen die CBD olie 
gebruiken.

De heer Coolen, eigenaar van DA Dro-
gisterij Noordveld: “Toen wij CBD pro-
ducten gingen verkopen, waren wij re-
delijk sceptisch. Nu hebben wij inmid-
dels via onze klanten al zoveel positieve 
verhalen over CBD gehoord, dat wij er 
zelf ook heel enthousiast over zijn ge-
worden. Het is echt ongelofelijk waar 
mensen CBD olie voor gebruiken, vaak 
met verbluffende resultaten. 

CBD koudgeperst 
De meest zuivere methode om CBD te 
winnen is de CO2 extractie methode. 
Door het plantmateriaal onder koude 
omstandigheden te persen en te filte-
ren, blijven alle goede stoffen bewaard. 
“Een voorbeeld van een product dat 
gemaakt wordt middels deze 100% zui-
vere CO2 extractie is het merk Original 
CBD olie, iedere druppel van Original 

CBD olie bevat minimaal 2 mg aan zui-
vere CBD, gecombineerd met het 
maximale percentage aan CBDA en 
terpenen”, aldus Coolen.

Kwaliteitscheck 
van grond tot producent
Natuurlijk is niet alleen de manier van 
extraheren belangrijk bij het produce-
ren van CBD olie. De kwaliteit van het 
eindproduct begint al bij de kwaliteit 
van de grond waar de hennepplanten 
groeien. Original CBD olie maakt ge-
bruik van biologische teelt. De velden 
zijn dus niet behandeld met pesticiden 
en dergelijke. 

Meer weten over CBD Olie? Kom dan 
langs bij DA Drogisterij Noordveld in 
het Winkelcentrum Kernkwartier Hoge 
Brake Nuenen. 

AEDvoordelig uit Nuenen   
is verhuisd naar nieuw pand 
Het Nuenense bedrijf AEDvoordelig (moederbedrijf ComPlus BV) is de trot-
se winnaar van de FD Gazelle Award 2018. Een prijs die jaarlijks wordt uitge-
reikt aan de snelstgroeiende bedrijven van Nederland. AEDvoordelig is 
leverancier van levensreddende apparaten (AED’s). Ook binnen Nuenen 
heeft AEDvoordelig vele AED’s geleverd en in onderhoud. Daarnaast in het 
bedrijf initiatiefnemer van het project ‘AEDinonzebuurt.nl’ met als doel een 
AED beschikbaar te hebben binnen de zogenaamde ‘6-minuten zone’s’.

Om ruimte te bieden aan verdere groei 
is het bedrijf recent verhuisd naar het 
nieuwe kantoor op de Spegelt 90-92 in 
Nuenen. Dagelijks worden vanuit dit 
nieuwe kantoor klanten geadviseerd 
door een team met Nuenense roots 
(Christel de Brouwer, Monique Brie-
nen, Patty Kuijten en Roelof Janssen). 
De FD Gazelle 2018 is een mooie aan-
moediging en waardering voor het 
team om de missie verder uit te rollen 
in Nederland en België. 

 
AEDvoordelig is een initiatief van 
Nuenenaar Roelof Janssen. Voor hem 
is omzetgroei of winst zeker geen 
doel op zich. “In alles wat we doen 
zijn twee dingen het allerbelang-
rijkst: Ten eerste geloven we in een 
samenleving waarbij onbetaalbare 
levens worden gered door betaalbare 
AED’s. Ten tweede willen we onze 
klanten, klein of groot, een persoon-
lijke en hoogwaardige service bie-
den.” 

Wolter Kroes verrast 
Nuenenaar met 30.000 euro
Een grote verrassing voor Arno uit Nuenen. Hij heeft in de trekking van de 
VriendenLoterij 30.000 euro gewonnen. Wolter Kroes, ambassadeur van de 
VriendenLoterij, verraste Arno op de golfbaan in Mierlo waar hij samen met 
zijn vriend Frank op de driving range aan het afslaan was.
 

prijzen. De hoogte van het gewonnen 
bedrag wordt bepaald door het aantal 
opgebouwde VriendenPunten.
 
 Bij de VriendenLoterij winnen niet al-
leen deelnemers, maar ook maatschap-
pelijke initiatieven die mensen met on-
voldoende middelen en mogelijkheden 
een steuntje in de rug geven. De helft 
van de maandelijkse inleg van alle deel-
nemers gaat naar 50 goede doelen die 
actief zijn op het gebied van gezondheid 
en welzijn en meer dan 3.300 clubs, ver-
enigingen en stichtingen in Nederland.

Arno is blij verrast: vWat geweldig! Ik 
speel pas drie maanden mee en val nu 
al in de prijzen. Deze prijs komt op een 
heel goed moment!”
De uitreiking aan Arno uit Nuenen is 
op zondag 25 november te zien in het 
televisieprogramma ‘VriendenLoterij 
De Winnaars’, dat iedere zondag rond 
19.20 uur wordt uitgezonden bij RTL 4.
 
De winnaar uit Nuenen heeft de zoge-
naamde VriendenPuntenPrijs gewon-
nen. Dit is een prijs die elke twee maan-
den wordt uitgereikt, naast de reguliere 

Arno uit Nuenen wint 30.000 euro bij de VriendenLoterij en ontvangt een cheque 
uit handen van VriendenLoterij-ambassadeur Wolter Kroes.

Scouting is meer dan 
spelen in het bos 
De leden van scouting Rudyard Kip-
ling weten het natuurlijk al lang, maar 
niet iedereen weet wat het inhoudt om 
lid te zijn van een scouting. Op de 
website van scouting Nederland staat 
prachtig verwoord wat de missie is van 
de scouting. 
“Scouting is een open, maatschappe-
lijk betrokken jeugd- en jongerenorga-
nisatie, die haar leden met het Scou-
tingprogramma een plezierige en uit-
dagende vrijetijdsbesteding biedt. In 
dit Scoutingprogramma wordt in ac-
tief samenspel met leeftijdsgenoten, 
geïnspireerd op het buitenleven, een 
bijdrage geleverd aan de vorming van 
de persoonlijkheid. Hierdoor leren 
scouts met respect voor zichzelf en 
hun omgeving de eigen grenzen te ver-
kennen en verantwoordelijkheid te ne-
men voor zichzelf, elkaar en de wereld 
om hen heen.” 
Scouting Rudyard Kipling doet zeer 
actief mee aan het overbrengen van 
deze missie. Omdat de blokhut mid-
den in de bossen staat, worden de le-
den iedere week opnieuw geconfron-
teerd met een prachtig stuk natuur dat 
eigenlijk de achtertuin van de scouting 
genoemd kan worden. We zijn in de 
gelukkige omstandigheid dat er een 
gediplomeerd natuurgids van de IVN 
leider is van één van de groepen. Dat 
betekent dat er ook echt inhoudelijk 
ingegaan kan worden op alles wat de 
natuur te bieden heeft en de vragen die 
de kinderen hebben. 
Kinderen leren niet alleen om respect-
vol om te gaan met de natuur. Er wordt 
ook geleerd om gebruik te maken van 
wat de natuur ons te bieden heeft. 
Daarbij staat de veiligheid hoog in het 
vaandel. De kinderen leren hoe om te 
gaan met een zakmes, leren hoe een 
bijl en een zaag op een veilige manier 
te gebruiken, waarmee uiteindelijk ook 
een insigne voor op het uniform be-
haald kan worden. En na al dat hakken 
en zagen is een groot kampvuur ma-
ken natuurlijk geweldig. Maar met 
vuur moet je voorzichtig zijn. Dus krij-
gen alle scouts instructies over veilige 
plaatsen waar vuur gemaakt kan wor-
den, hoe bouw je een kampvuur op, 
maar ook het koken op open vuur of in 
een ondergrondse oven komt aan bod. 
Zo kan iedereen na een ochtend of 
middag heerlijk spelen en leren in het 
bos genieten van zelfgebakken brood-
jes of andere lekkernijen die op het 
vuur klaargemaakt kunnen worden. 
www.rudyardkipling.nl 
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Wie kent niet de roman ‘De Vliegeraar’      
van de Afghaanse schrijver Khaled Hosseini?

 Het verhaal van Zonnestraal
Het is een verhaal, dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de Russische 
inval in Afghanistan en de opkomst van de Taliban. Palwasha Banai is een Af-
ghaanse vrouw, die háár persoonlijke geschiedenis vertelt, begonnen in dit 
verscheurde land.

werd. Terwijl de familie dacht, dat hij 
gedood was, bleek dat hij naar Ameri-
ka ontkomen was. Een andere broer is 
doodgeschoten, een zus overleed in 
een kamp in Pakistan. Daar zat de fa-
milie, onderworpen aan de Sharia, 
zonder vrijheid van handelen en ver-
stoken van onderwijs voor de kinde-
ren. In het kamp was een Koranschool 
voor meisjes, voor wie leren en lezen 
verboden was. Ontvoeringen en ver-
krachtingen van jonge kinderen door 
de jihadisten waren aan de orde van de 
dag. Er stonden straffen op alcoholge-
bruik, terwijl drugs een belangrijke in-
komstenbron waren voor de Taliban.
Palwasha vluchtte in 2002 met haar 
zus uit Afghanistan en kwam uiteinde-
lijk in Nederland aan. De nachtmerrie 
bleek nog niet voorbij, want ze beland-
de in de Haarlemse gevangenis, tussen 
zware criminelen. 

En hoe vergaat het haar nu? Kom luis-
teren naar haar aangrijpende verhaal, 
dat omlijst wordt met Afghaanse mu-
ziek door Musafer Nader op de rabab, 
een Afghaanse gitaar. 

Woensdag 28 november, 20.00 uur in 
De Regenboog aan de Sportlaan. 
Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor 
koffie of thee. Toegang € 3,-.

Haar dramatische leven begon al met 
haar bijzondere geboorte. Vanwege de 
strijd tussen Russen en Jihadstrijders 
baarde moeder haar negende kind in 
een grot. Ze kreeg de naam Palwasha, 
dat ‘Zonnestraal’ betekent, en groeide 
op in het door oorlog geteisterde Ka-
bul. Zij heeft haar jeugd voortdurend 
in oorlogssituatie doorgebracht
Kabir, haar oudste broer, werd geboren 
toen haar moeder 13 jaar was. Pal-
washa was één jaar, toen Kabir vermist 

Nuenense spreuken vastgelegd in nieuw ‘spreukebuukske’ 

Zoo zégge wèij ’t     
in Nuejne tigge mekaâr 
Volgende week verschijnt het boekje ‘Zoo zégge wèij ’t in Nuejne tigge me-
kaâr’, een Nuenens ‘spreukebuukske’ samengesteld door Gerard de Laat en 
uitgegeven door heemkundekring De Drijehornick. 

Het buukske ‘Zoo zégge wèij ’t in Nue-
jne tigge mekaâr’ is vanaf komende 
week te koop bij Bruna Parkstraat, Ris-
jamo Kernkwartier, Vincentre en in 
het Heemhuis van heemkundekring 
De Drijehornick, Papenvoort 15A. Het 
buukske kost 12,50 euro. Leden van 
heemkundekring De Drijehornick be-
talen 10 euro (verkoop aan leden al-
leen in het Heemhuis). 

Het nieuwe spreukebuukske is een 
vervolg op het woordebuukske ‘Zoo 
prôte wèij in Nuejne mi mekaâr’ dat 
enige jaren geleden is uitgebracht. 
Daarin staan ook spreuken, maar voor-
al zinnetjes om de betekenis van een 
woord te verduidelijken. Het nieuwe 
boekje bevat alleen spreuken. Een 
spreuk is een verzamelnaam voor vele 
synoniemen, zoals spreekwijze, gezeg-
de, zegswijze, uitdrukking. Een spreuk 
is altijd een beeldspraak. Je zegt het in 
een treffend beeld, nooit rechtstreeks, 
maar wel heel duidelijk. 
Het nieuwe ‘buukske’ is geen weten-
schappelijke uitgave maar het is be-
doeld om een beeld te geven van hoe 
wij, Nuenenaren, met elkaar omgaan. 
Hoe we elkaar raad geven, laten weten 
hoe we over iets of over iemand den-
ken en hoe we in het leven staan. Ge-
kozen is om de spreuken in een, min of 
meer, willekeurige volgorde te zetten. 
De charme hiervan is dat je al blade-
rend steeds voor verrassingen komt te 
staan. Herkenning en verwondering 
zijn daarbij sleutelwoorden. 

Gerard de Laat, Nuenenaar, leraar, politicus, tonprôter en samensteller van het Nuenense 
spreukebuukske 

Omslag van het nieuwe spreukebuukske 
‘Zoo zégge wèij ’t in Nuejne tigge mekaâr’ 

 ‘Natuurfilm van    
Nuenen en omgeving’ Cor Speek
Op maandagavond 26 november wordt in de IVN ruimte van Het Klooster de 
‘Natuur� lm van Nuenen en omgeving’ vertoont.

dingsmiddelen, granen verbouwd. De 
kruiden op de akkers trekken vlinders, 
vogels en zoogdieren aan.
Aan de andere zijde van Nuenen liggen 
de natuurgebieden zoals de Ruweeuw-
sels. Zij vormen een gebied met grote 
ecologische waarde. In het voorjaar is 
het zeer bekend vanwege de weelderi-
ge bloei van bosanemonen en speen-
kruid, die dan hele tapijten vormen.
En het natuurgebied de Mosbulten.

Verder laat deze film u proeven van de 
iets verder weg gelegen natuurgebie-
den zoals de Strabrechtse heide, het 
Beuven en de Groote Peel.
Op deze filmavond zal deze film u aan-
geboden worden op DVD.

Na de pauze enkele films over waterge-
bieden en vogels. Aanvangstijd: 20.00 
uur. Info: Kees Planken, 040-2421423.

Het Nuenens Broek is een natuurge-
bied ten noordwesten van Nuenen van 
ongeveer 50 ha. Met vooral veel spech-
ten. Vroeger was dit een moerasgebied. 

Maar ook andere natuurgebieden in 
Nuenen worden in beeld gebracht.
Het Eckartse Bos is een natuurgebied 
in het Eindhovense stadsdeel Tongelre. 
Het heeft een oppervlakte van 80 ha.
In De Urkhovense Zeggen, een stukje 
beekdal van de Kleine Dommel met 
een rijke flora zijn vooral vele gevlekte 
orchideeën te bewonderen.
Het Eindhovens kanaal.
Geldrop met zijn prachtige kasteeltuin, 
maar ook Gijzenrooij is een afwisse-
lend landschap met kleinschalige ak-
kerbouw en natte graslanden. Rondom 
de graslanden liggen eeuwenoude ak-
kers. Hier worden op biologische wijze, 
zonder gebruik van chemische bestrij-

Een unieke 
verwenmiddag
De WLG (Werkgroep leefbaarheid 
Gerwen) organiseert vaak leuke activi-
teiten tijdens de wekelijkse inloopmid-
dag. Deze middagen worden normaal 
gesproken georganiseerd door leden 
van de WLG, maar binnenkort komt 
daar voor één keer verandering in. 

De werkgroep heeft de handen in één 
geslagen met leerlingen van het Nue-
nens College. Deze enthousiaste leer-
lingen zullen de bezoekers van de in-
loopmiddag een middag gaan verwen-
nen. Wanneer heb je jezelf voor het 
laatst eens lekker laten verwennen? 
Ach, al was het nog maar gisteren, het 
mag echt wel weer een keer.
De leerlingen gaan onze bezoekers 
verwennen met een handmassage en 
nagelverzorging en dat onder een ge-
heel verzorgde High-tea. Heerlijke 
hapjes en thee geserveerd in een 
prachtig toepasselijk theeservies.
Het is de eerste keer dat leerlingen dit 
komen doen bij de WLG. En voor een 
goede planning is het belangrijk je 
even op te geven als je je ook wil laten 
verwennen. Maar wie wil nu niet de 
week met zo’n heerlijke maandagmid-
dag beginnen. Dus stuur voor 4 de-
cember een mailtje of bel even. De  ver-
wenmiddag zal 10 december plaats 
vinden van 13.30 uur tot 15.30 uur in 
D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen. De 
kosten voor deze activiteit zijn twee 
euro. 
Een leuke activiteit van het Nuenens 
College samen met de WLG; werk-
groep leefbaarheid Gerwen. 
Mailadres: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, Tel: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

IVN Kids: de natuur 
maakt zich klaar 
voor de winter 
Zondag 25 november vindt de tweede 
IVN Kids-activiteit plaats. De gidsen 
van IVN Nuenen nemen je mee op pad 
en laten je zien hoe de natuur zich 
klaarmaakt voor de winter. Wat doen 
de bomen, planten en dieren om de 
komende koude maanden door te ko-
men? 
We vertrekken om 10.00 uur te voet 
vanaf het parkeerterrein bij RKSV 
Nuenen aan de Pastoorsmast. We ein-
digen met een leuk spel waar je ook 
nog eens wat van opsteekt. Uiterlijk 
om 11.30 uur zijn we weer terug bij het 
startpunt. 
Voor wie? IVN Kids is er voor kinde-
ren van 6 tot 11 jaar die nieuwsgierig 
zijn naar wat er allemaal leeft, groeit 
en bloeit in de mooie Nuenense na-
tuurgebieden. Natuurlijk zijn ook ou-
ders, broertjes en zusjes welkom. Deel-
name is gratis en vooraf aanmelden is 
niet nodig. Elke maand (behalve in de-
cember en januari) organiseert het 
IVN een speelse, educatieve kinderac-
tiviteit met een thema dat past bij de 
tijd van het jaar. Kijk voor meer infor-
matie op www.ivn.nl/nuenen of mail 
naar ivnkidsnuenen@gmail.com  

Jong muziektalent gezocht 
voor Archipel Muziekconcours
Ben jij tussen de 8 en 18 jaar en speel of zing je (licht) klassieke muziek? 
Meld je dan aan voor het Archipel Muziekconcours!

Doe je mee?
Er kunnen maximaal 32 deelnemers mee-
doen, dus wie het eerst komt, het eerst 
maalt! Inschrijven kan tot 21 december 
 via www.archipelzorggroep.nl/muziek-
concours. Lees daar alle informatie over 
de deelname! Prijzengeld € 2.000,-.
Deelnemers spelen eerst een voorron-
de. Degenen die doorgaan, spelen in de 
halve finale. Winnaars van de halve fi-
nale staan op 17 maart 2019 in de fina-
le in het Muziekgebouw Eindhoven!
Meer info en inschrijving: www.archi-
pelzorggroep.nl/muziekconcours

In de voorgaande vijf jaar hebben 
jongeren met veel plezier en enthou-
siasme hun grootse muziektalent ten 
gehore kunnen brengen aan een gro-
ter publiek. Ook dit jaar krijgen jon-
geren de gelegenheid voor echt pu-
bliek op te kunnen treden, waarbij de 
finale in Muziekgebouw Eindhoven 
plaatsvindt! Meedoen kan als solist, 
maar ook als duo, kwartet of ensem-
ble. Archipel organiseert dit Muziek-
concours met als doel zowel jong als 
oud samen te laten genieten van mu-
ziek.

WereldLichtjesDag Nuenen 

“Jij blijft altijd ons lieve kind”
Voor de derde keer vindt in Nuenen WereldLichtjesDag plaats. Op elke twee-
de zondag van december steken over de hele wereld mensen om 19.00 uur 
kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Omdat we in ver-
schillende tijdzones leven is het idee dat er dan ieder uur ergens op de wereld, 
kaarsjes worden aangestoken. Zo ontstaat er in 24 uur een wereldomvattend 
lint van licht en verbondenheid. Daarnaast is er het besef dat je niet alleen 
bent met je verdriet. In Nederland zijn er vele locaties waar mensen samenko-
men met dit zelfde doel. 

Initiatiefneemster Sandra van Bladel 
van ‘Afscheid met Liefde’ uit Nuenen, 
draagt haar stokje dit jaar over aan Mi-
chelle van Hout, eveneens ritueelbege-
leider uit Nuenen. Michelle organi-
seert deze avond bij het Boordhuys, 
die het mooie Buitentheater hiervoor 
graag weer ter beschikking stelt (Boord 
37, Nuenen). Het programma vindt bij 
voorkeur geheel buiten plaats.
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door Marieke van der Leijé, een 
jonge getalenteerde zangeres.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor ou-
ders/gezinnen uit Nuenen en omge-
ving die ooit een kind verloren hebben, 
ongeacht wanneer dit was en hoe oud 
het kind was. Of het nu gaat om een 
kindje dat is overleden tijdens de 
zwangerschap of een kind van 30 jaar 
oud. Of dat nu 40 jaar geleden is of 
misschien een half jaar. Het verlies van 
hoop en de dromen die niet uitkwa-
men is hetgeen ons op deze bijzondere 
avond met elkaar verbindt. 

De inloop is om 18.30 uur en we star-
ten om 18.45 uur met een programma 
van woorden, licht en muziek. Na af-
loop is er buiten tot 20.00 uur gelegen-
heid voor een kop koffie of thee en 
ontmoeting. Alleen bij neerslag zal het 
programma binnen plaatsvinden. Om-
dat wij dit graag goed organiseren vra-
gen wij u zich hiervoor tijdig aan te 
melden en daarbij het volgende aan te 
geven: uw naam, met hoeveel perso-

nen u komt en de naam van het kind 
dat u wilt herdenken, als u het op prijs 
stelt dat deze naam wordt voorgelezen. 
Gelet op de beschikbare plaatsen gaan 
wij uit van 4 personen per gezin (dus 
geef bij aanmelding graag uw voorkeur 
aan).
 
Aanmelden zo snel mogelijk, 
graag voor vrijdag 7 december
Aanmelden kan via een mail aan info@
michellevanhout.nl. of via het contact-
formulier op de website van Michelle 
van Hout Ritueelbegeleiding: 
www.michellevanhout.nl

Dit evenement wordt uitgevoerd on-
der de vlag van de Stichting Two Tone, 
een ideële stichting uit Geldrop die 
projecten ontwikkelt op het gebied van 
kunst en cultuur, met name voor kin-
deren en jongeren. Deze Wereldlicht-
jesdag wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Gemeente Nuenen en Rabo-
bank Dommelstreek.
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Kerkberichten
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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 H iel kema- T as R U  en 
T h ij s v an den B iggel aar R U

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

t/m zaterdag 24 november
Nationaal MS Fonds collecte

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 en lezing. Van Goghkerkje Nuenen
20.00 uur Een Vrolijk Kerstfeest met Django 

Wagner. Clemenskerk Nuenen

Vrijdag 23 november
19.30 - 01.00 Gerwen Live!

Heuvelplein Gerwen
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14

Zaterdag 24 november
10.00-17.00 uur gratis Fietsverlichtingscon-

troles van VVN Nuenen. WC KernKwartier
14.11 uur (Jeugd)prinsenbal

CV de Narrekappen. D’n Tent, Gerwen

Zaterdag 24 november
13.00-16.00 uur Intocht Sinterklaas Eeneind 

Enodegebouw (Eeneind 1, Nuenen) 
en omliggende straten

Zaterdag 24 november
Doorkomst 5e Tour de Gazet

via Lieshoutseweg, Bosweg, Rullen, Nieuwe 
Dijk, Stad van Gerwen, Weverse Kanaaldijk, 

Olen en Sluisweg

Zaterdag 24 november
13.30 uur Bridgedrive Vrienden van de Ak-
kers/Jo van Dijkhof. Gasterij Jo van Dijkhof
20.00 uur Efteling-concert van Gerwens 

muziekkorps. Het Klooster

Zaterdag 24 november
20.11 uur Prinsenbal CV de Narre-Kappen

Residentie D’n Tent, Gerwen
20.30 uur Marlon Kicken met een try-out 

van ‘In de lift’. Ons Tejater Lieshout

Zondag 25 november
Intocht Sinterklaas Nederwetten

start Kerkplein - Hoekstraat - Zandstraat - 
Soeterbeekseweg - Hoekstraat - Bloemhoef-

straat - De Koppel - MFA De Koppel 

Zondag 25 november
10.00-12.30 uur Workshop: In verbinding 
met jezelf. Soeterbeekseweg 19 Nederw.
10.00-12.00 uur Buitenactiviteit IVN Kids 

Vertrek parkeerterrein RKSV Nuenen

Zondag 25 november
11.00-1500 uur Intocht Sinterklaas Gerwen
de Huikert - Mieke Sandershof - H. Kruisgildelaan 
- Vd Waarsenburglaan - V. Kemenadelaan - Laar - 

Akkerstraat -Gerwensweg - Heuvelplein

Zondag 25 november
14.00 uur Winterbierenmiddag

Café Ons Dorp
14.30 uur Efteling-concert van Gerwens 

muziekkorps. Het Klooster

Zondag 25 november
14.30-16.30 uur Optreden ‘Nods’ 

Jo van Dijkhof
 15.30 uur Sunny Blues Presenteert:

The Bluestalkers. Café Schafrath

Zondag 25 november 
20.30 uur Liederentafel 

Café Schafrath

Maandag 26 november
14.00 uur Lezing Wim van Lankveld 

‘Belgische Trekpaarden’. De Heuvel Gerwen
14.30 uur Cultuur Overdag: Film ‘De Nieuwe 

Wildernis’. Het Klooster

Maandag 26 november 
20.00 uur Gipsyjazz: ‘Paulus Schäfer 

invites’: Jan Kuiper en Herbie Guldenaar. 
Café De Stam Gerwen

Maandag 26 november
20.00 uur ‘Natuurfi lm van Nuenen en omge-

ving’ Cor Speek. IVN ruimte Klooster
20.00 uur KBO Infoavond over Bekken-

therapie. Dorpshuis Lieshout

Woensdag 28 november
19.00 uur ‘Tukkers op Brabants Zand’ 

www.twentseavond.nl. Boordhuys Nuenen 
20.00 uur Het verhaal van Zonnestraal

 in De Regenboog aan de Sportlaan

Donderdag 29 november
09.30 uur Computercafé Privacy instellingen 

Microsoft. Bibliotheek Dommeldal Nuenen
09.30 uur Schuifl ezing Senergiek: 

Pauline Spierings. Trefpunt Klooster

������������������

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 24 november 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 25 november 11.00 uur: vie-
ring met Jocanto, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties 
Zaterdag 24 november 18.30 uur: Gra-
da van de Laar-Donkers; Mies de 
Groof-de Meester;
Marie Kuijten-van Kuijk; Jos van Gas-
tel; Marie Langenberg-van Geffen; Jo-
han van de Langenberg; Maria Brou-
wers-Kooijmans; Hennie Koks; Natha-
lie Brouwers. Zondag 25 november 
11.00 uur: Oscar en Fritsje Haffmans-
Haan en Ineke Haffmans-Kuijpers; 
Paul Perrée; Romke de Jong; Cobie Sta-
chuletz-Dokman; overleden ouders Ti-
ny van Grotel en Lies van Grotel-Ver-
berne; Piet Joosten; Nellie Thijssen en 
Frans Thijssen; Oleg Ivanovski.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Joukje 
de Jong, Margot Begemanstraat 25, 
Mevrouw Ploegsma, Margot Bege-
manstraat, Manno Abbing, Laan van 
Nuenhem 45 en Gerard Gies uit Eind-
hoven. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

In onze parochie zijn gedoopt Ella en 
Mick Boeren, Molvense Erven 40. Wij 
wensen de familie van harte proficiat 
en veel geluk.

Er is een extra collecte dit weekend ten 
bate van de Kerstpakkettenactie.
 
St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
P. Clement.

 Licht op Oude Landen...
De begraafplaats was afgelopen zaterdagavond, 17 november, gehuld in warm 
licht. Met een mooie maan aan de hemel en met het prachtige blauwe schijnsel in 
de verte van Glow, gloeide Oude Landen hier, in ons mooie Nuenen, prachtig.

Misintenties 
Voor een bijzondere intentie; I.v.m. het 
Ceciliafeest: levende en overlevende 
leden van het Parochiekoor Gerwen; 
Christ Coolen; Piet Loonen.

Mededeling
Er is een extra collecte dit weekend ten 
bate van de Kerstpakkettenactie.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 november 09.30 uur: vie-
ring, Gelegenheidskoor, voorganger 
pastor P. Clement.

Misintentie
Toon van Rooij; Toon Meijers; Gerrit 
en René Raaijmakers; Thijs Migchels; 
Jan en Maria Sleegers; Theo en Annie 
Rovers-Verkuijlen.

Mededeling
Er is een extra collecte dit weekend ten 
bate van de Kerstpakkettenactie.

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

Meer info: zie website en 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 22 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Caecilia, 
maagd en martelares. 
Vrijdag 23 november. 07.15 uur H. 
Mis, H. Clemens I, paus en martelaar. 
Zaterdag 24 november. 11.00 uur ge-
zongen H. Mis, H. Johannes van het 
Kruis, belijder en kerkleraar; gedachte-
nis van de H. Chrysogonus, martelaar. 

Zondag 25 november. Plechtige vie-
ring van de patroonheilige H. Clemens 
I, paus en martelaar. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis; gedachtenis 27ste en 
laatste zondag na Pinksteren. 
Maandag 26 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Sylvester, abt; gedachtenis van 
H. Petrus van Alexandrië, bisschop en 
martelaar. 
Dinsdag 27 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Oda, maagd. 
Woensdag 28 nov. 7.30 uur H. Mis. 
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').

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

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

Samen herdenkenSamen herdenken
Licht op Oude Landen 

In samenwerking met Yarden

Zaterdag 17 november
Beekstraat 48a te Nuenen

Jocanto  
Jocanto vraagt zich zondag 25 novem-
ber tijdens de kerkdienst in de H. Cle-
mens in Nuenen af hoe de gerechtig-
heid van Christus vorm krijgt. Het is 
per slot van rekening Christus Koning, 
dus wat voor koning was Christus dan? 
Om 11.00 uur zal Jocanto, samen met 
u, deze vraag stellen.

Lambertus Concerten  
presenteert:

Muziek aan het Hof 
van Ferrara door 
Voci delle Grazie
Op zondagmiddag 25 november treedt 
het internationaal ensemble Voci delle 
Grazie op in de Elkerliek Kapel, Wes-
selmanlaan 25 in Helmond. Op het 
programma staan prachtige Italiaanse, 
maar ook Vlaamse en Franse werken 
die in de 16e en 17e eeuw aan het Hof 
van Ferrara werden vertolkt. Gezon-
gen en gespeeld worden melodieën en 
liederen van J. des Prez, G. Frescobal-
di, C. de Rore en G. de Wert. Aanvang: 
15.00 uur . Entree: €12,50. Meer info en 
luisterfragmenten op: 
www.lambertusconcerten.nl 

De herdenkingsbijeenkomst, die dit 
jaar voor de tweede keer plaatsvond, 
werd drukbezocht. Uit het hele land 
kwamen mensen samen om hun dier-
baren te herdenken. Bij ontvangst 
kreeg iedereen een kaars uitgereikt, 
waarmee een graf aangelicht kon wor-
den. De begraafplaats vulde zich meer 
en meer met licht.
Een wandeling over de begraafplaats 
gaf eenieder de gelegenheid op eigen 
wijze te herdenken. Gedichten om te le-
zen, gedichten zelf maken. Namen van 
overleden dierbaren werden met re-
spect genoemd, afgewisseld met zang 

van het koor ‘Zingen voor je Leven’.
Onder de overkapping van de begraaf-
plaats kon men samenkomen. Op deze 
centrale plek kon ieder die dat wilde sa-
men delen, delen van verbondenheid, 
delen van verlies. Een kopje koffie en 
chocomelk werd geschonken. Hier was 
ook de gelegenheid een knuffelsteentje 
te versieren, de herinneringsboom 
werd gevuld met lieve briefjes.
De vele oliepotten, vuurkorven en 
kaarsen gaven de begraafplaats een 
warme, overweldigende sfeer. Dit is 
mede mogelijk gemaakt door alle vrij-
willigers, Maaike de Graaff en Van der 
Stappen uitvaartverzorging, die deze 
avond wederom tot een succes hebben 
gemaakt. 
Bij het naar huis gaan, ontving ieder-
een een gedicht, met daarbij groeipa-
pier met de zaadjes van vergeet-me-
nietjes, deze bloemetjes zullen ons in 
het voorjaar zeker herinneren aan deze 
sfeervolle en gedenkwaardige avond.

Het is tijd voor Hoogsensitiviteit!
Hoogsensitiviteit maakt mensen gevoeliger voor prikkels vanuit de omge-
ving. Ongeveer 20% van de bevolking is hoog sensitief. Hoog Sensitief Per-
soon afgekort HSP is een persoonlijkheidseigenschap en een verrijking, ook 
al is het soms moeilijk ermee om te gaan.

Preventief, voorlichting geven met (in-
ternationale) partners in gezondheid-
zorg, onderwijs en wetenschap voor 
het vroegtijdig herkennen, onderzoek, 
het bieden van informatie om goed 
met HSP om te gaan!  Vrij voor ieder-
een zoals hoog sensitieve volwassenen 
of kinderen, familie, naasten, profes-
sionals, organisaties, onderwijs, ge-
zondheidszorg en de wetenschap.

Wordt HSP-Punt ambassadeur of do-
neer om de mooie doelen voor kinde-
ren en volwassen met HSP te bereiken. 
HSP-Punt Stichting opgericht in Nue-
nen staat daar voor! www.HSP-Punt.nl 

Ervaringsdeskundigen o.a. uit Nuenen 
en neurowetenschappers hebben met 
het Donders Instituut in Nijmegen het 
begin gezet via het HSP-Symposium 
voor (zorg)professionals, onderwijs, 
wetenschap en sensitieve mensen. 
HSP-Punt Stichting is hieruit ontstaan 
als enigste onafhankelijke belangenor-
ganisatie die zich inzet als ANBI non-
profit organisatie voor hoog sensitieve 
volwassen en kinderen. HSP-Punt.nl 
het landelijke kennispunt met open in-
formatie, HSP Testen, HSP Tips & 
Tricks voor iedereen die te maken heeft 
met hoog sensitiviteit voor zichzelf, 
naasten of beroepshalve er mee omgaat. 
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SPORT TV Wettenseind     
feliciteert de kampioenen 
Dit najaar zijn er bij TVW tijdens de najaarscompetitie drie seniorenteams 
kampioen geworden en twee juniorteams. TV Wettenseind feliciteert alle 
kampioenen. Op naar de wintercompetitie!

Meisjesteam 10-14 jaar:
Evi v. D., Senna, Lotte, Sage, Maud, Evi V., 
Britt.

PUZZELHOEKWeek 47

Horizontaal: 1 deel van een plant 7 koeienmaag 13 per dag 14 land in Zuid-Amerika 
15 vogel 16 plaats in Gelderland 17 voor 18 ego 20 oude lengtemaat 21 scheepstouw 
23 grondtoon 25 vanaf 26 vervoermiddel 28 strandmeer 30 Ierland 32 oplossing 34 honger 
36 deel van het oor 37 baal 38 gymnastiekoefening 41 vogel 44 tegen 45 vaalgeel 
47 middag 48 gouden tientje 49 maanstand 51 tennisterm 52 Binnenlandse Strijdkrachten 
53 deel van de bijbel 54 bloeiwijze 56 Verbond van Nederlandse Ondernemingen 
5858 plaats uit de Oudheid 60plaats uit de Oudheid 60 fantastisch 62 van een 63 plaats in Italië 64 drijfrad

Verticaal: Verticaal: 11 soort koek 2 tijdelijk 3 bedrijfsvorm 4 kleur 5 besluit 6 lacune 7 bloem 8 voordat 
9 verlegen 10verlegen 10 familielid 11familielid 11 aankomend 12 hoffelijk 19 knapperig 20 mengsel 22 en andere 
24 steeds 25 droombeeld 27droombeeld 27 reeds 28 plaats in Israël 29 autoriteit 31 rijksuniversiteit 
33 seconde 35 deel van een boom 38deel van een boom 38 vleesgerecht 39 debet 40 graag 41 vogel 
42 tegenover 43 binnenkomst 46binnenkomst 46 na Christus 50 boterton 52 gereedschap 55 wilde haver 
57 thans 59 rondhout 60 persoonlijk voornaamwoord 61persoonlijk voornaamwoord 61 stuurboord 62 Verenigde Naties

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

L I D A N E E R
B O O T A R R E N I B I S
R E P P A S N E P O E N
E R E L I D R E U R O P A
V R I O L A P P O T V
E V D E L E G A T I E W E
T O R O N T O D E L F Z Y L

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

Oplossingen wk 46
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

BARRICADERENBARRICADEREN

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

AANGEZIEN
AANLOOPJE
ABSORPTIE
AFDEKKEN
ASTMATISCH
BAJES
CORSO
EVENWICHTIG
GEESTESZIEKE
GEWAS
GRENS
HOOLIGAN
INNIG
KABELTOUW
KEEPERSTRAININGKEEPERSTRAINING
KEKERKEKER
KEUKENLAKEUKENLA
KILOMETERTELLERKILOMETERTELLER
KORAALKORAAL
KRAAI
MACHOMACHO
MARGE
NAAKT
NODIG
OEVER
ONTBOSSINGONTBOSSING
OOGST
PAASEI
PASTA
PLANT
POEMA
RECHTSHULP
RELAAS
SCHOTELTJE
SLEDE
SMEERKAAS
STALLEN
START
WANEN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17

18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61 62

63 64

3
2 5 1 9 4
4 2 3

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

1 7 2 5 8
8

Sudoku

week 45, Dhr. / Mw. H. Habraken, Nuenen.

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
T. 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 
en montage 

zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.

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

Gemengd dubbel 17+ donderdag-
avond tweede klasse:
Dennis Ringeling, Jordy Ringeling, Johan 
van Leeuwarden, Dennis Vosselman, Es-
ther van Grinsven-Kriek, Astrid Maas, 
Noortje van Luijt.

Gemengd dubbel 35+ vrijdagavond 
derde klasse:
Arno Godding, Kirsten Godding, Thomas 
Paulen, Gaby Paulen, Quico Meelhuysen, 
Robert Lamers, Mirjam Steins van de Berg, 
Kootje van Beek

Herendubbel 17+ vrijdagavond der-
de klasse:
Ömer Zengin, Yves van Hest, Wilco van 
Schenkhof, Raymond Baetsen, Tom Log-
tens, Klaas Huvenaars, Pim Geldens, Bart 
Huvenaars.

Jongensteam 11-17 jaar:
Bjorn Janssen, Merijn van de Wijer, Bram 
Godding, Jochem van de Broek, Xann van 
den Broek, Rens van Brussel

De meiden van RKSV Nuenen 
MO13-1 zoeken versterking
 
Wij zijn 10 gezellige meiden in de leeftijd van 11 t/m 13 jaar. Samen voetballen wij 
met veel plezier. Wij trainen op maandag en woensdagavond van 18.45 / 20.00 uur, 
en spelen op de zaterdag onze wedstrijden, super leuk. Wil jij ons team versterken? 
Kom vrijblijvend een keer mee trainen (vooraf aanmelden is niet nodig) of bel met 
vragen 06-12530080. Overigens, RKSV Nuenen heeft ook meidenteams in alle an-
dere leeftijdscategorieën. Ook zij kunnen altijd versterking gebruiken.

De meiden van MO13- 1 zoeken versterking

5 

 

Winterbierenmiddag in Café Ons Dorp
Na de periode van heerlijke bockbieren is het eind no-
vember alweer tijd voor de winterbieren. Op zondagmid-
dag 25 november kunt u hiervoor terecht bij Café Ons 
Dorp. Deze middag hebben zij maar liefst 4 hartverwar-
mende winterbieren van de tap. Natuurlijk zal traditio-
neel de Cuvée du Chateau niet ontbreken. Dit mooie 
volle bier geeft de smaak weer van een gerijpte Kasteel 
Donker.

Maar er is meer te proeven; Texels 
Stormbock, een gerstewijn met een 
volle aromatische moutige smaak. 
Gulden Draak Brewmaster edition, 
een quadrupel met een romig en frui-
tig karakter. Cuvée van de Keizer 
Whisky Infused, dit speciale bier van 
brouwerij ‘t Anker is infused met hun 
eigen whisky. Dit geeft het bier heerlij-
ke hinten van eikenhout, vanille en 
chocola.
Maar zeer zeldzaam verkrijgbaar van 
de tap, er is maar één fust beschikbaar.

Live muziek
Uiteraard is er deze middag ook live 
muziek aanwezig, dit jaar de beurt aan 
de heren van Pim To The Max. Deze 2 
muzikanten begeleiden zichzelf op gi-
taar en brengen een breed repertoire 
ten gehore, om te luisteren, mee te 
zingen of gewoon lekker op te dansen.
Kortom: Proef, Beleef, Geniet op zon-
dagmiddag 25 november in Café Ons 
Dorp, Parkstraat 1 te Nuenen. De mid-
dag begint om 14.00 uur. 
www.cafeonsdorp.nl

Winterbierenmiddag in Café Ons Dorp
 

Een 2-mans formatie zichzelf begeleidend op gitaar. Met een breed reportoire van o.a. Ed Sheeran tot aan Nirvana 

Een 2

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 6 DECEMBER. HOOGSTE KORTING OP GOEDKOOPSTE PRODUCT. 

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

GADGETS

SPORTIEVE, WARME EN AVONTUURLIJKE

KADO
ACTIES

SINTERKLAASSINTERKLAAS
MESSEN

VERREKIJKERS
MULTI TOOLS
ZAKLAMPEN
HORLOGES

15% 
KORTING*

SPORT 
ACCESSOIRES

HARTMETERS

15% 15% 15% 
WINTERBOOTS

EN WINTER 
ACCESSOIRES

SPORTIEVE, WARME EN 

SPORT 

€ 109.-

ZAKLAMPEN
HORLOGES

KORTING

MULTI TOOLS
ZAKLAMPEN

15% 
KORTING

ZAKLAMPEN
HORLOGES

15% 
KORTING*

POLAR M200 GPS

VOETBAL
SCHOENEN (50%)

HOCKEY SCHOENEN 
(25-50%) 

BADMINTON - SQUASH  
TENNIS RACKETS (25-50%) 
TENNIS - INDOOR FITNESS 

SCHOENEN (25-50%) 
GOLF SCHOENEN &  

ACCESSOIRES (50%)

TASSEN - SOKKEN
BITJES - UNDERWARE
SCHEENBESCHERMERS

HANDSCHOENEN
ETC.  

ELK 2e PRODUCT 25%*

EN WINTER EN WINTER 
ACCESSOIRES

(25-50%)(25-50%)
TENNIS - INDOOR FITNESS 

EN WINTER 
ACCESSOIRES

(25-50%)
TENNIS - INDOOR FITNESS 

snowboots
winterlaarzen

schoenen
 mutsen

sjaals etc.

KORTINGKORTINGKORTING

FITNESS

KETTLER
CROSSTRAINER
AXIOS NU VAN 

579.- VOOR       . 

€ 399.-
AXIOS NU VAN 

579.- VOOR       

€ 399.-
HARTMETERS

€ 109.-
POLAR M200 GPSPOLAR M200 GPS

CROSSTRAINER

HARTMETERS

€ 109.-
POLAR M200 GPSPOLAR M200 GPS

AXIOS NU VAN 
579.- VOOR       

€ 399.-
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CROSSTRAINER
AXIOS NU VAN 

579.- VOOR       

€ 399.-
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LKETTLERKETTLERKETTLER
CROSSTRAINER
AXIOS NU VAN 

579.- VOOR       . 

€ 399.-

ELK 2e PRODUCT 
25%* KORTING

koopzondag
25 november a.s.

van 12.00-17.00 uur
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 24 november 
Nuenen VE2 - Nuenen VE1  . . . . 16.15
Zondag 25 november
Nuenen 6 - Bladella 6  . . . . . . . . . 10.00
Nuenen VR3 - Pusphaira VR2 . . . 10.00
DOSL 5 - Nuenen 10 . . . . . . . . . . . 10.00
Wilhelmina Boys 2 - Nuenen 2 . 11.30
Nuenen VR2 - ZSV VR1 . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 8 - Braakhuizen 8 . . . . . 12.00
Nuenen 3 - Best Vooruit 3  . . . . . 12.00
De Weebosch 2 - Nuenen 5  . . . 12.00
Pusphaira 3 - Nuenen 7 . . . . . . . . 12.00
Wilhelmina Boys 3 - Nuenen 4 . 12.15
Nuenen VR1 - HRC’14 VR1 . . . . . 14.30
Nuenen 9 - Brabantia 9 . . . . . . . . 14.30
Minor - Nuenen . . . . . . . . . . . . . . . 14.30 

EMK
Vrijdag 23 oktober 
EMK 1 (zaal) - BZVV 1  . . . . . . . . . . 20.00
EMK 2 (zaal) - Brabantia 9  . . . . . 20.55
Zaterdag 24 oktober 
EMK VE1 - EFC VE1  . . . . . . . . . . . . 15.30
EMK G1G - Bladella G1  . . . . . . . . 10.00
Zondag 25 oktober 
Acht 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - SCG’18 3 . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - PSV 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Geldrop 3  . . . . . . . . . . . . 11.00
Nieuw Woensel 4 - EMK 5  . . . . . 14.30
Brabantia 12 - EMK 7  . . . . . . . . . . 09.45
EMK VR1 - ODC VR1  . . . . . . . . . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 24 november 
Nederw. VE - Tivoli VE . . . . . . . . . . 16.30
Zondag 25 november 
Nederwetten - Boerdonk 1  . . . . 14.30
Nederw. 2 - Braakhuizen 5 . . . . . 10.00
Nederw. 3 - SV Valkensw. 7  . . . . 11.00
Oirs. Vooruit 12 - Nederw. 4 . . . . 10.00
De Valk VR1 - Nederw. VR1  . . . . 10.00
SV Valkensw. VR1 - Nederw. VR2 10.00

RKGSV GERWEN
Zondag 25 november
Bruheze 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Nieuw Woensel 5  . . . 11.00
Unitas’59 12 - RKGSV 3  . . . . . . . . 10.00
RKGSV 4 - RKSV Heeze 6  . . . . . . . 11.00
RPC VR1 - RKGSV VR1  . . . . . . . . . 12.00

 NKV KORFBAL
Zondag 25 november
Fortuna 5 - NKV 3  . . . . . . . . . . . . . 13.00
DSC 5 - NKV 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.25
Maastricht 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . . 13. 00 

Volop sfeer, spanning en strijd bij rikken bij de RKSV

Antoon Hurkmans    
wint vijfde wedstrijd
Door Antoon Hurkmans

Na een onderbreking van een week werd vrijdag het rikken bij de suppor-
tersclub weer vervolgd. Omdat de grote rik arena bezet was voor een ande-
re activiteit, werd er gespeeld in de kleine rik arena. Ook daar hadden wij 
weer een goede opkomst en ook de sfeer was weer volop aanwezig.

Na de pauze werden de bordjes duide-
lijk verhangen en er ontsponnen zich 
op diverse tafels levendige wedstrijden 
die tot het laatste moment spannend 
zouden blijven. Maar de meeste strijd 
werd toch geleverd op tafel 9 en die 
ook nog de handicap hadden om met 
vijven te moeten spelen. Na het opma-
ken van de stand was het Antoon 
Hurkmans die met een score van 109 
punten de leider van voor de pauze 
Benny de Louw op het laatste moment 
nog kon passeren en met als goede 
derde de winnaar van de vorige wed-
strijd Frans Foolen (Lieshout).

De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week een prooi voor Adriaan Schepers 
(Lieshout).

 Uitslag rikken 16 november
1 Antoon Hurkmans  109 pt
2 Benny de Louw  105 pt
3 Frans Foolen 71 pt
4 An Arts 59 pt
5 Paul van Os 52 pt
6 Jan Bertelink 45 pt
7 Ruud Vogels 44 pt
8 Willy van den Heuvel  44pt
9 Fien van Eijk 36 pt
10 Mark Nijenboer 35 pt

Vrijdag 23 november is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen. Aanvang 20.00 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte wel-
kom om deel te nemen, zowel leden als 
niet leden, ervaren of onervaren. Alle 
rikkers zijn van harte welkom.  Locatie 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nue-
nen. Voor informatie bellen naar 06 
10289797 of 06 52696828.

Voor de pauze was het Benny de Louw 
(Gerwen), die met een mooie score 
van 105 punten een riante voorsprong 
had genomen op de rest van het deel-
nemers veld, met op de tweede plaats 
Paul van Os ( Lieshout) met 52 punten. 

Er had meer in gezeten

SPV - Nederwetten  1-1
Door Louis Staals

Ondanks een fel schijnende zon was de temperatuur niet hart verwarmend 
en de koude oostenwind zorgde voor koude tenen en natte neuzen. Maar de 
wedstrijd onder leiding van de prima leidende scheidsrechter Kollenberg 
begon voor Nederwetten veel belovend. 

de laatste weken. In de 30e minuut 
kwam SPV toch nog op gelijke hoogte 
toen een speler van SPV in het 16 me-
ter gebied onnodig werd neer gehaald. 
De penalty van SPV werd keihard in de 
linker hoek geschoten door Toon van 
Lierop 1-1. Dit was ook de ruststand.
De 2e helft eenzelfde beeld als in de eer-
ste, op en neergaand spel en SPV zette 
iets meer druk maar de achterhoede gaf 
geen krimp. De hele wedstrijd hadden 
sommige spelers van SPV comentaar op 
de scheidsrechter en hij moest dan ook 
enkele gele kaarten trekken. In de 50e 
minuut zelfs een rode kaart aan een spe-
ler van SPV die het daar zelf helemaal 
naar gemaakt had. Tegen 10 man had 
Nederwetten steeds een mannetje over 
maar bijna elke opgezette aanval werd 
afgesloten met een slordige eindpass en 

Al na een minuut gaf Mathijs Merks 
een prima voorzet op Toon van Rooij 
maar omdat hij met zijn minder favo-
riete linker been moest uithalen miste 
de bal de goede richting. Echter amper 
enkele minuten later nam hij een bal 
vanuit de lucht knap aan, kapte 2 SPV 
ers uit en legde de bal loepzuiver in de 
lange hoek 0-1 Een ongekende weelde 
voor de mannen van Trainer Henri 
Maas die zijn team de laatste wedstrij-
den steeds beter laat spelen. De eerste 
10 minuten waren 100% voor Neder-
wetten maar daarna werd het allemaal 
een beetje slordiger en kreeg SPV wat 
meer grip op het spel. In de 25e minuut 
kreeg de spits van SPV een geweldige 
kans maar zijn pegel vloog net over het 
doel van doelman Jordy van den Boog-
aard die ook steeds beter gaat keepen 

RKDSV - EMK  1-1
Door John de Jong

De supportersgroepen van RKDSV Diessen en EMK trotseerden afgelopen 
zondag de koud aanvoelende omstandigheden voor de wedstrijd in de top 
van de 4e klasse F. Het was RKDSV dat fel startte en hoog druk zette op EMK 
dat daar zichtbaar moeite mee had en vaak noodgedwongen de lange bal 
naar voren moest hanteren. 

vinden. Het was juist RKDSV dat in de 
51e minuut uit een ongelukkig moment 
via een toegekende penalty op voor-
sprong kwam, 1-0. Lang kon de ploeg 
uit Diessen daar niet van genieten. Ro-
bert van de Ven twijfelde geen moment 
toen een afvallende bal direct voor zijn 
voeten kwam: uit stilstand schoot hij de 
bal onhoudbaar in de kruising van het 
RKDSV-doel, 1-1. In de absolute slotfa-
se zochten beiden ploegen nog naar de 
overwinning, maar bij RKDSV waren 
de krachten weggevloeid terwijl EMK 
de kleine kansen via Bas Verberne, Ke-
vin Aarts en Geert Jan Kemperman niet 
meer kon benutten.

Beide ploegen beseften dat ondanks de 
strijd om de periodetitel in Hoogeloon, 
een overwinning of nederlaag vandaag 
duur kon zijn. Het optisch overwicht 
was voor RKDSV dat veel energie in de 
wedstrijd stak, zonder voor de goal 
echt gevaarlijk te worden. EMK kon 
daar slechts enkele spaarzame kansen 
tegenover zetten (Bas Verberne vanaf 
de rechterkant, gered door de keeper). 
De 0-0 ruststand was een logisch ge-
volg van de verhoudingen op het veld.
De tweede helft liet eerder hetzelfde 
spelbeeld zien als de eerste helft, maar 
gaandeweg de wedstrijd vorderde was 
EMK vaker op de helft van RKDSV te 

Actie Kevin Aarts (links) 

RKVV Nederwetten is op zoek naar         
een trainer(ster) en/of coach voor dames 1

Voetbalvereniging RKVV Nederwetten 
staat in de wijde regio bekend om de 
grote damesafdeling. Zowel in de jeugd, 
als bij de senioren staat het damesvoet-
bal bij ons hoog in het vaandel, min-
stens gelijkwaardig aan de mannen.
Momenteel hebben we drie teams. Da-
mes 1, dames 2 en een veterinnen-
team. Dat is gezien de grootte van onze 
totale vereniging enorm, en daar zijn 
we zeer trots op!

Voer je hobby uit bij een goed geor-
ganiseerde, gezellige vereniging
Ons grote aantal vrijwilligers zorgt er 
samen voor dat alles tot in de puntjes 
geregeld is voor coaches en speelsters. 
Zo zijn al onze (dames-)elftallen voor-
zien van prachtige tenues (shirt, broek-
je, sokken), trainingspakken en tassen, 
die zelfs wekelijks op de club voor ze 
uitgewassen worden.

Omdat RKVV Nederwetten een echte 
gezelligheidsvereniging is lopen de elf-
tallen van dames en mannen gewoon 

door elkaar heen en zorgen zij samen 
voor veel sfeer in onze karaktervolle, 
recent gemoderniseerde kantine. Bij 
thuiswedstrijden van de dames kun-
nen we altijd op een mooie opkomst 
rekenen om onze dames een warm 
hart onder de riem te steken.

Wil je een keertje komen kijken naar 
het voetbal, of sfeer komen proeven op 
een zondag? Graag! Wij weten name-
lijk zeker dat je daarna toch nooit meer 
weg wilt!

Wat verwachten wij van jou?
Een enthousiaste trainer(ster) / coach, 
die de balans tussen gezelligheid en 
prestatie bewaakt.

Wielercafé NWV in De Stam Gerwen 

Wereldkampioen Harrie Lavreysen 
in het zonnetje gezet
Wereldkampioen Harrie Lavreysen uit Luyksgestel is door de Nuenense Wie-
lervrienden in het zonnetje gezet bij het derde NWV-wielercafé in De Stam 
Gerwen. Microfonist Jan Peeters interviewde 13 november de talentvolle 
baanrenner en nodigde journaliste Renate Verhoofstad uit op het podium. 
Dat leverde interessante gespreksstof op over de stappen die de Brabantse 
sprinter gaat zetten richting de Olympische Spelen in Tokyo 2020. 

Naast de wereldkampioen teamsprint 
kwamen ook twee nationale kampioe-
nen naar dit wielercafé. Dat waren Job 
Vissers, kampioen in 2008 en Geert 
Oosterbosch, kampioen in 2012. Ook 
deze gasten droegen bij aan de gezelli-
ge en geslaagde avond over het verle-
den, het heden en de toekomst van de 
wielersport.

Renate Verhoofstad liet een kort film-
pje zien met als titel De Beloften. Zij is 
als programmamaker betrokken bij 
het VPRO-project De Beloften. De Be-
loften volgt de lange weg van tien Ne-
derlandse sporttalenten die dromen 
van de Olympische Spelen van 2020. 
En Harrie Lavreysen behoort tot die 
beloften. 

Microfonist Jan Peeters (rechts) met naast hem Geert Oosterbosch en Job Vissers
Foto’s Cees van Keulen

NWV-wielercafé in De Stam (v.l.n.r.) Renate Verhoofstad, Harrie Lavreysen en Jan Peeters

zeker 4 of vijf kansen op een voorsprong 
werden hiermee gemist. Met kunst en 
vliegwerk kon Doelman Jordy van den 
Boogaard zelfs nog voorkomen dat SPV 
de punten in eigen huis hield. Hij redde 
prima op de lijn in de laatste minuut van 
de wedstrijd. Het moet gezegd dat elke 
speler naar behoren hard heeft gewerkt, 
een prima inzet toonde en daarom kon-
den de halfbevroren supporters met een 
goed gevoel richting Nederwetten ver-
trekken. Volgende week thuis tegen 
Boerdonk en dan zullen we  er weer alle-
maal staan om het vaandelteam van de 
Blauwwitten aan te moedigen.

Wielersport

Je eigen, gemotiveerde, team coachen bij een vereniging waarbij gezelligheid en 
prestatie hand in hand gaan? Dan heeft RKVV Nederwetten dé kans voor jou!

Beschikbaarheid: In ieder geval op 
zondagen bij de wedstrijden, de rest in 
overleg.
Diploma trainer/coach: Gewenst, 
maar niet vereist.

Wat mag je van RKVV Nederwetten 
verwachten?
Een jonge, gemotiveerde groep mei-
den die voetbal ademen.
Een hecht team, met aankomend sei-
zoen wederom instroom vanuit de 
jeugd.
Een flexibel bestuur dat graag mee-
denkt om het voetbal en de sfeer te be-
vorderen.
Alle thuiswedstrijden speelt dames 1 
op ons hoofdveld.
Een splinternieuw Hybride trainings-
veld, waar onze eigen leden en tegen-
standers lyrisch over zijn!
Een zeer redelijke vergoeding, in on-
derling overleg te bepalen.

Vragen? Bel met Willy Raaijmakers: 
06-54376528.
Voor meer info volg RKVV Nederwet-
ten op social-media en/of bekijk de 
website: 
Twitter & Instagram: @rkvvnederwetten
www.rkvvnederwetten.nl

De dames van Nederwetten

RKVV Nederwetten is op zoek naar         
Beschikbaarheid: In ieder geval op 
zondagen bij de wedstrijden, de rest in 



SENSATIONELE

NOODVERKOOP
WEGENS VERBOUWING MAGAZIJNEN

11000 M2 BOMMETJE VOL MEUBELS EN BOXSPRINGS
EEN KLEINE GREEP UIT DE TOTALE VOORRAAD

DE HELE VOORRAAD WONEN EN SLAPEN 
GAAT WORDEN VERKOCHT VOOR

HALF GELD
10X BANKSTEL
3+2 ZITS 
MET RELAXEN

NORMAAL €1998,-

HALF GELD

€998,-

EETKAMERSTOEL
BY BOO FLY
4 KLEUREN

NORMAAL €119,-

HALF GELD

€59,-

200 ORIGINELE CAFÉ
ZADELZIT STOELEN
MASSIEF

NORMAAL €49,95

HALF GELD

€25,-

2 MOTORIG ELECTRO
BOXSPRING
MODEL BRILLANT
160-180X200
COMPLEET
NORMAAL €1998,-

HALF GELD

€998,-

VLAKKE BOXSPRING
MODEL BRILLANT
160-180X200
INCL. TOPPER
EN HOOFDBORD
 
NORMAAL €998,-

HALF GELD

€498,-

LOUNGE BANK
3 ZITS VELOURS
DIV. KLEUREN
INCLUSIEF
SIERKUSSENS

NORMAAL €899,-

HALF GELD

€449,-

7 ZONE POCKET 
HR MATRAS
70-80-90X200
ANTI ALLERGIE

NORMAAL €269,-

HALF GELD

€129,-

WOONWERELD NUENEN
DUIVENDIJK 5 - 5627 AD NUENEN

BEKENDMAKING

SLECHTS 4 DAGEN!
DONDER-

DAG
10.00 TOT 
17.00 UUR

VRIJDAG ZATER-
DAG

ZONDAG

10.00 TOT 
17.00 UUR

10.00 TOT 
17.00 UUR

12.00 TOT 
17.00 UUR
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