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 We zijn jarig!
Deze week precies zestig jaar geleden, kwam hij uit; het allereerste num-
mer van Rond de Linde. Een initiatief van een vijftal Nuenense onderne-
mers, die het nut van een plaatselijk advertentie- en mededelingenblad 
wel zagen. Zij konden toen niet bedenken dat er anno 2018 al meer dan 
2900 Rond de Lindes het licht zouden hebben gezien en dat hun blad zou 
zijn uitgegroeid tot een wekelijkse vaste waarde in het Nuenense, in inmid-
dels een oplage van bijna 14.000 stuks.

Bas Maassen nieuwe 
bestuurder Helpt Elkander
Bas Maassen is per 1 januari 2019 de nieuwe directeur-
bestuurder van Woningstichting Helpt Elkander. Hij volgt 
Ben Wouters op die in januari 2018 aantrad als interim-
bestuurder na het vertrek van directeur-bestuurder Ellen 
van Beijsterveldt-Niels.

Helpt Elkander stelde na het vertrek van 
Van Beijsterveldt een interim bestuur-
der aan. Dit om de tijd te nemen goed 
na te denken over de toekomst van de 
organisatie. Op basis van een brede ver-

kenning heeft Helpt Elkander besloten 
een zelfstandige corporatie te blijven en 
in te zetten op verdere ontwikkeling en 
samenwerking. Dit om de volkshuisves-
telijke en maatschappelijke opgaven in 
Nuenen optimaal te kunnen realiseren. 
“Bas voldoet aan het profiel om hier op 
een goede wijze invulling aan te geven’’, 
aldus Marlie Bongaerts, voorzitter van 
de Raad van Toezicht. 
Bas heeft uitgebreide kennis en ervaring 
opgedaan in de sector. Hij heeft diverse 
interim bestuursfuncties vervuld en is 
als adviseur actief geweest. Ook was hij 
8 jaar directeur-bestuurder van een cor-
poratie in Brabant. Bas beschouwt de 
keuze die Helpt Elkander heeft gemaakt 
als een spannende uitdaging om door 
samenwerking in de regio de organisatie 
te versterken en tegelijkertijd de eigen-
heid te behouden. “De voorwaarden zijn 
immers aanwezig om ‘dicht bij de huur-
der’ ook echt waar te maken en daar on-
derscheidend in te zijn”, aldus Bas.

Een feit is het en voor u ligt dan ook het 
jubileumnummer, nummer 48 van 2018. 
Een uitgave met een uitneembaar ca-
deautje. Een middenkatern, waarin we u 
mee terugnemen naar 1958, toen het al-
lemaal begon. U leest er onder andere 
wat er op dat moment nog meer gebeur-
de in Nuenen ca. U vindt er nog een keer 
artikelen van een aantal van onze oud 
(hoofd)redacteuren en ook hebben oud 
burgemeesters er nog een zegje te doen.

We beseffen dat Rond de Linde nooit 
zestig had kunnen worden, ware het 
niet door u, onze lezers. Als u onze 
krant rechtstreeks van de brievenbus 
in de kliko had gegooid, in plaats van 
het uitgebreid te lezen, hadden we 
geen bestaansrecht gehad. We willen 
u dan ook met zijn allen, de volledige 
redactie, de drukker/uitgever en al 

De jaren 50, 60 en 
70 keren live terug 
in Het Klooster
Aanstaande zaterdag 1 december or-
ganiseert Het Klooster Nuenen in sa-
menwerking met 2 geweldige orkesten 
‘Maxpoint’ en ‘The Sixties Tribute 
Band’ een dansavond die bol staat van 
herkenbaarheid en nostalgie.
Op deze avond spelen beide orkesten 
om en om een half uur, zonder pauze, 
4 uur lang gouwe ouwe. 
De bands brengen nummers van Cliff 
Richard, The Shadows, Buddy Holly, 
Chuck Berry, Elvis Presley, The Beat-
les, The Stones weer tot leven.
Door hun ervaring en enthousiasme 
zal het gegarandeerd moeilijk zal zijn 
om stil te blijven staan of zitten.
Ga mee terug in de tijd en kom op 1 
december naar Het Klooster!
Om 21.00 uur begint de eerste band te 
spelen. Entree € 5,00. 

onze bezorgers, die door weer en wind 
wekelijks op pad gaan, hartelijk dan-
ken voor het gestelde vertrouwen. We 
danken u ook voor het wekelijks instu-
ren van de meest uiteenlopende kopij, 
voor het aanzwengelen van discussies 
en voor het delen van uw lief en leed. 
Zonder u zouden we niet zijn wat we 
zijn. Wij staan ook in de toekomst 
voor u klaar, op naar ons volgende ju-
bileum in 2033!

Mariët Jonkhout, 
namens de volledige redactie, 

drukker/uitgever en alle bezorgers.

dels een oplage van bijna 14.000 stuks.
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Een goede relatie    
met Rond de Linde......
In de periode 1972 tot en met 1982 mocht ik het genoegen hebben om als free-

lance journalist te mogen werken Rond de Linde, het Weekblad voor hét 

nieuws uit Nuenen c.a.. In die tijd heette het blad nog Rond de Linde, medede-

lingen- en advertentieblad. Het blad was immers in 1958 opgericht door enke-

le zeer ondernemende middenstanders uit ons dorp, t.w. Drukkerij Bex (kort 

daarna overgenomen door Drukkerij W. Messerschmidt), J. Pero, J. Pastoor, 

Leo Mesman en L. Cuypers, om elke veertien dagen nieuws van verenigingen 

en advertenties bij de Nuenense inwoners in de brievenbus te stoppen. 

Kabinet & Voorlichting, vond men het 
vanuit gemeentebestuur beter en raad-
zamer dat de raadsverslagen voor 
Rond de Linde niet meer door mij be-
schreven zouden worden. In plaats 
daarvan heb ik nadien nog jarenlang 
als vaste notulist van de raadsvergade-
ringen de notulen verzorgd.

Toch mocht ik nog wel doorgaan met 
het schrijven van andere verhalen en 
niet te vergeten met een eigen rubriek-
je van “Onder de Lindeboom beweert 
men dat….”. In dit rubriekje kon ik mij 
uitleven met allerlei nieuwtjes en actu-
aliteiten en gebeurtenissen in ons 
dorp, soms gelardeerd met quasi uit-
smijtertjes naar deze of genen, hetgeen 
niet altijd in goede aarde viel en in 
dank werd afgenomen. Het gebeurde 
dan wel eens dat, wanneer Rond de 
Linde op de donderdagavond bij men-
sen in de bus was gevallen, er nog laat 
een telefoontje bij mij thuis ging van 
een verontwaardigde lezer, die naar 
zijn mening niet juist of op een onheu-
se manier voor het voetlicht was ge-
bracht bij de lezers. In die tijd gold nog 

In deze tien jaar, waarin ik (tot heden) 
met dit blad een goede relatie heb mo-
gen opbouwen, hield ik mij voorname-
lijk bezig met het verslaan van de 
raadsvergaderingen waarvoor meestal 
de gehele voorpagina ingeruimd werd. 
Ook toen al verliepen de raadvergade-
ringen soms wat rommelig en het op 
de man spelen bij debatten. De toen-
malig hoofdredacteur (Jan van Stip-
donk) vroeg mij menigmaal om die el-
lenlange en soms wat al te kritische 
verhalen wat te kuisen en in te korten. 
Soms deed ik dat wel op het gevaar af 
dat ik dan niet elk raadslid, die naar 
zijn mening wat belangrijks gezegd 
had, niet met zijn naam en verhaal in 
mijn verslag genoemd was. Zo kreeg ik 
eens van zo’n raadslid de opmerking te 
horen: wiens brood men eet, diens 
woord men spreekt, daarmee doelend 
dat ik als ambtenaar en werkzaam op 
het gemeentehuis, als zodanig mijn 
verhaal te veel naar de zijde van het ge-
meentebestuur had geschreven. Op 
het moment dat ik in 1978 overstapte 
van mijn toenmalige functie bij Ruim-
telijke Ordening naar de functie van 

Bijna 20 jaar hoofdredacteurschap van 
Rond de Linde heeft mij veel voldoe-
ning gegeven. Nog steeds ervaar ik het 
als een feestdag als Rond de Linde op 
donderdag op de deurmat ligt. On-
danks het feit dat ik de berichten voor-
af heb gezien, is het toch weer heel an-
ders als alle artikelen door een strakke 
lay-out in een keurig jasje zijn gesto-
ken. Robbie van Lieshout is bij drukke-
rij Messerschmidt verantwoordelijk 
voor de opmaak. Hij volgde Karel Beks 
op die alweer een aantal jaar geniet van 
zijn pensioen.

De opkomst van de sociale media, de 
terugloop van de advertentie-inkom-
sten en het verminderde aantal abon-
nees, zijn er de oorzaak van dat veel 
dagbladen een noodlijdend bestaan lij-
den. Het weekblad Rond de Linde, dat 
gratis verspreid wordt, heeft zich ech-
ter goed overeind kunnen houden on-
danks de concurrentie van een andere 

weekkrant. Dit mede dankzij een vaste 
kern adverteerders en een iets groter 
verspreidingsgebied dat voor die ad-
verteerders natuurlijk extra interes-
sant is. We zijn onze adverteerders dan 
ook veel dank verschuldigd.

Samen met een zeer sterk gemotiveerd, 
professioneel, vrijwillig redactieteam, 
dat wekelijks een zeer lezenswaardig 
blad produceert , is het Rond de Linde 
gelukt stand te houden. Natuurlijk zijn 
onze bezorgers, die wekelijks door 
weer en wind actief zijn, een belangrij-
ke schakel. Zij zorgen voor een be-
trouwbare en adequate verspreiding en 
hiermee voor die extra binding met de 
bewoners van Nuenen ca. die elke week 
naar de krant uitkijken.

Rond de Linde is dé krant ‘van en voor 
Nuenen’ en straalt dit ook uit. De me-
dewerkers  hebben allen een sterke 
binding met de verschillende vereni-

dat men niet zomaar alles kon zeggen 
en schrijven, dit in tegenstelling tot de 
huidige tijd waarin (gelukkig) meer 
vrijheid en soepelheid is toegestaan. 

Een bijzonderheid in deze tien jaar dat 
ik voor Rond de Linde mocht schrij-
ven, was het mede opmaken van een 
extra editie bij gelegenheid van het 
plotseling overlijden van de toenmali-
ge burgemeester Jhr. Mr. Jan Smits van 
Oyen op zaterdag 5 februari 1977. In 
dat weekend hebben we toen met ver-
eende krachten een uitgebreide editie 
van Rond de Linde ‘In memoriam bur-
gemeester Smits van Oyen’ in elkaar 
gezet,
Goede en onuitwisbare herinneringen 
heb ik aan een tweetal reizen, die ik 
met het bestuur en redacteuren mee 
mocht maken en beleven. Het bestuur 
van Rond de Linde toonden zich als 
goede gastheren. De eerste trip was in 
een vierdaags verblijf in Wenen waar 
we logeerden in Hotel Versailles en 
een tweede vierdaagse reis ging naar 
Londen. Veel plezier hebben we bij 
beide uitstapjes beleefd met elkaar ge-
maakt, maar ook veel gezien tot in het 
nachtleven toe. 
Voorts hadden waren de jaarlijkse gro-
te redactievergaderingen met het be-
stuur in café Schafrath altijd bijzonder 
gezellig met een drankje en een etentje 
‘vergaderden’ we door tot vaak in de la-
te uurtjes. Ook aan het meevieren van 
de diverse jubileumjaren: 25 jaar in 
1983, 40 jaar in 1998 en 50 jaar in 2008, 
blijven mooie herinneringen bewaard.

In mijn functie van Voorlichting & Ka-
binet heb ik met Rond de Linde steeds 
prettig samengewerkt bij het vervaar-
digen en opmaken van de wekelijkse 
gemeentelijke informatie pagina ’Van/
Voor de Gemeente. Tot op of soms 
over de deadline van het inleveren van 
informatie voor onze mede-inwoners 
kon ik altijd zonder problemen terecht 
bij de opmakers van deze pagina in het 
blad. 

In de voorbije zestig jaren, dat Rond de 
Linde nu bestaat, is de wens, uitge-
sproken in zijn voorwoord van de 
toenmalig burgemeester O.M. Haff-
mans, bij het uitkomen van het eerste 
nummer van Rond de Linde nog steeds 
van kracht en wordt wekelijks bewaar-
heid: ‘eendracht maakt macht’ en daar-
aan toevoegend dat het een blad zou 
worden en uitgroeien waarnaar reik-
halzend wordt uitgezien door de be-
woners van de dorpen “Rond de Lin-
de”,. Een grotere felicitatie en welver-
diend compliment kan ook nu weer 
herhaald en gemaakt worden bij dit 
zestig jarig jubileum van Rond de Lin-
de dat met de voortschrijdende tijd is 
meegegroeid. 

Rens Kuijten, 
oud-redacteur bij Rond de Linde
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60 Jaar Rond de Linde
Door Gerrit van Ginkel
 
We schrijven november 1958 als de allereerste Rond de Linde van de persen 

rolt. Een heus mededelingen- en advertentieblad, dat eens per veertien da-

gen, vier pagina’s dik en in een oplage van 1500 stuks, gedrukt wordt. Bin-

nen zeven jaar, om precies te zijn in 1964, wordt de Rond de Linde een 

weekblad en sindsdien is er geen week voorbij gegaan dat er geen uitgave 

is verschenen. Inmiddels is het november 2018 en zijn er dus meer dan 2900 

nummers gedrukt, 2930 om precies te zijn. Alle nummers vol met wetens-

waardigheden over ons mooie Nuenen en zijn omgeving.
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Stichting Veteraan Autobus

In 1958 reden twee autobussen van busmaatschappij Zuid-Ooster een 

paar keer per dag door Nuenen.

Lijn 2 (later lijn 21) Nijmegen-Lieshout-Gerwen-Nuenen-Eindhoven

Lijn 4 (later lijn 22) Gennep-Helmond-Gerwen-Nuenen-Eindhoven

Zowel heen als terug kon je 1x per uur gebruik maken van deze buslijn.

Steenfabriek
Hierbij de foto van de steenfabriek op het Eeneind rond 1958. 

Rechts boven op de foto is een deel van het Eeneind te zien. Nu 

is er het bedrijventerrein Eeneind gebouwd boven de spoorlijn!! 

Onder de spoorlijn is nu de uitbreiding van het Eeneind, o.a. de 

Hoge Mikkert en De Hofstad met omgeving.

60 jaar De Kievit in Nuenen

“De jeugd van de straat   
in de speeltuin”
Door Caroline van Nes

In februari 1958 ontvingen de inwoners van Nuenen 

bijgaande brief: de aankondiging van de oprichting 

van een speeltuin en tevens oproep om lid of dona-

teur te worden. Een speeltuin in het dorp was noodza-

kelijk omdat “een groot deel van onze jeugd zich moet 

vermaken op drassige weilanden en steeds drukker 

wordende verkeerswegen. Een toenemend aantal 

ongelukken en baldadigheden is hiervan het gevolg.” 

Zo valt in de brief van het bestuur te lezen, onderte-

kend door de Commissie van aanbeveling, bestaand 

uit burgemeester Ha� mans, de pastoor en de domi-

nee en de hoofden van alle scholen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Schilderen
De Kievit opende op 27 september 
1958 en draait al 60 jaar uitsluitend op 
vrijwilligers. Dat het vinden van vol-
doende mensen ook in de begintijd al 
niet makkelijk was, bewijst een andere 
bewaard gebleven brief van 6 oktober 
aan de leden en verdere belangstellen-
den. In deze brief wordt vermeld dat 
het werk voor de speeltuin tot dan toe 
door een handjevol enthousiasten ge-
daan is. Er moet nog veel gebeuren: 
betere afrastering, plaatsen van meer 
speeltoestellen en alles schilderen in 
gezellige kleuren. In de brief daarom 
de volgende oproep: “Om dit alles 
sneller te kunnen verwezenlijken doen 
wij hierbij een beroep op de Nuenense 
huismoeders om hun echtgenoten op 
zaterdagmiddagen aan de speeltuin in 
bruikleen af te staan.” 

Vrijwilligers
In de begintijd was de speeltuin uit-
sluitend geopend voor de kinderen van 
leden van de vereniging. De contribu-
tie was 1 gulden per maand, per gezin. 
In de brief staat te lezen: “Wij wijzen er 
op, dat wij de kinderen van de leden 
zullen voorzien van herkenningsplaat-
jes. Dit gebeurt om controle mogelijk 
te maken.” 
Gelukkig is De Kievit nu voor iedereen 
toegankelijk, niet alleen kinderen uit 
Nuenen, ook uit de omgeving komen 
kinderen er graag spelen en in de zo-
mer plonzen in het zwembad. Maar 
wat niet veranderd is, is de noodzaak 
voor meer vrijwilligers, de Kievit kan 
altijd nieuwe mensen gebruiken. De 
brief sluit af met: “De speeltuin rekent 
nu op U. In het voorjaar kunt U op de 
speeltuin rekenen!!!!”

 

60 jaar Rond de Linde! 
Adverteerders, redactie,  
lezers, columnisten, fotografen  
en bezorgers

BEDANKT allen voor het in ons gestelde 

vertrouwen, waarop we hopelijk nog 

vele jaren mogen bouwen.

Team Rond de Linde 
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Van letters zetten naar desktop publishing

De ontwikkeling van onze krant in vogelvlucht

Door Nannie van den Eijnden

gingen, het sociale leven en de haarva-
ten binnen Nuenen. Onze redactie-
bijeenkomsten zijn informeel, de laat-
ste nieuwtjes komen over tafel en ‘het 
werk’ wordt verdeeld tussen de redac-
tieleden om samen iedere week tot een 

topproduct te komen. En dan is er last 
but not least natuurlijk de drukker/uit-
gever, die als Nuenense ondernemer 
gevestigd is in ons mooie Nuenen. 
Zonder hem, zou er wekelijks niet zo’n 
mooi product van de persen rollen.

Al deze elementen nodig bij het tot 
stand komen van Rond de Linde, ge-
ven mij het volste vertrouwen uit te 
zien naar een volgende mijlpaal: het 
75-jarig bestaan.

Het huidige redactie-team: 
Gerrit van Ginkel, Josine Janssen, Karin Aarts, Caroline van Nes, Mariët Jonkhout, Nannie van den Eijnden en Edwin Coolen

Zestig jaar geleden werd Rond de Linde gemaakt in een klein pand aan de 

Berg 76. Op de foto uit 1960 is te zien hoe de zijkant van het gebouw eruit is 

gehaald om de machines binnen te krijgen. Toen alle machines eenmaal op 

hun plaats stonden, is de muur dichtgemetseld en er een deur in gezet.

Tot 1964 verscheen de krant om de 
twee weken als een mededelingen- en 
advertentieblaadje voor de Nuenense 

inwoners. Vanaf dat jaar werd Rond de 
Linde wekelijks verspreid in een steeds 
groter wordende oplage. Nu zijn het er 
13.500 stuks.

In het begin werd de krant van voor tot 
achter met de hand gezet, lettertje 
voor lettertje. In een metalen letter-
haak werden de houten letters tot 
woorden gerangschikt in spiegelschrift 
en werden de regels op de gewenste 
maat uitgevuld. De regellengte werd 
met haken vastgezet. Rond 1968 werd 
er met letters van lood gewerkt, het 

zogenaamde ‘loodgieten’ per regel. Re-
gel voor regel werd een hele pagina op-
gemaakt. Voor een tekening of foto 
moest een cliché, een soort stempel, 
worden gemaakt.

Eind 1970 kwamen de eerste fotozet-
machines, die zetten alleen platte tekst 
op papier. Pagina’s werden in elkaar 
geplakt en van die pagina’s werden 
films gemaakt. Van die films werden 
vervolgens aluminium platen gemaakt, 
die van inkt werden voorzien en op pa-
pier werden afgedrukt.

In 1994 begon de opmaak van de krant 
via de computer en deed desk top pu-
blishing zijn intrede. Door deze ‘com-
puter-to-plate’ technologie was het 
maken van films niet meer nodig, de 
pagina’s werden meteen fotografisch 
op de plaat gezet en afgedrukt. De vel-
len papier werden toen nog met de 
hand ingestoken, nu gebeurt de pa-
piertoevoer machinaal. De vellen wor-
den ook automatisch in elkaar gesto-
ken en gevouwen tot eindproduct.

Voordat de platen worden gemaakt, 
worden alle pagina’s afgedrukt als 
drukproef en paar keer nagekeken op 
taal, spelling en woordafbrekingen. De 
platen hebben een formaat van 605 x 
745 mm en gaan in de drukmachine. 
Ze pakken water en inkt op. Omdat de 
inkt olie bevat en water en olie elkaar 
afstoten, nemen alleen die delen van 
de plaat waar beeld op staat de inkt 
aan. De inkt wordt vervolgens op een 
rol gedrukt en dat levert een spiegel-
beeld op. Het spiegelbeeld van die rol-
len drukken we ten slotte af op grote 
vellen papier in vier basiskleuren. Er 
zijn vier rollen voor deze vier kleuren, 
CMYK: cyaan, magenta, yellow en 
zwart. Dit proces is volledig computer-
gestuurd. De drukvellen in een bepaal-
de kleur moeten precies goed liggen 
voor de druk in de volgende kleur, tot 
alle kleuren na elkaar zijn afgedrukt. 

De drukker drukt een stuk of 100 vellen 
in de vier kleuren en legt deze op de be-
oordelingstafel met lichtkast om ze één 
voor één met een loep op kwaliteit te 
beoordelen. Is het zwart niet zwart ge-
noeg, dan geeft hij meer inkt. Dit wordt 
ook wel ‘inschieten’ genoemd. De inkt 
is tegenwoordig 100% plantaardig. 
Vroeger droogde de inkt nauwelijks, 
daarom hadden de drukkers zo’n zwar-
te handen en kon men ruiken dat Rond 
de Linde in de bus lag!

1960, Drukkerij Messerschmidt aan de Berg 76 Nuenen
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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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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.

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.

NL-ALERT CONTROLEBERICHT 
Op maandag 3 december om 12.00 uur wordt centraal een NL-Alert 
controlebericht verstuurd. Iedereen die zijn of haar mobiele telefoon 
juist heeft ingesteld ontvangt overal hetzelfde bericht. Stel je mobiel 
nu goed in en ontvang voortaan alle berichten bij noodsituaties en 
alle halfjaarlijkse testberichten.
NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situ-
aties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, explosiege-
vaar of noodweer. Het instellen van je mobiel doe je via de website: 
https://crisis.nl/nl-alert/instelhulp en als je op 3 december het 
controlebericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is in-
gesteld voor NL-Alert.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 19-11-2018 EN 26-11-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Willem van de Laarhof 10 Oprichten woonhuis 
Smits van Oyenlaan 1002 Plaatsen reclamebord 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Goudhoeksland 4 t/m 22, 
26 t/m 44, 50 t/m 56, 
27 t/m 33, 41, 51 t/m 63, 
67, 71, 73, 
Frits Bakershof 7, 9 en 
Ter Warden 42 Wijzigen van woningen 

Heuvel 13 Plaatsen dakkapel voorzijde woning
Pastoorsmast 14 Tijdelijk vervangen veldboarding 
Duivendijk 7 Verbouwen bedrijfsgebouw 
Kruisakker 2 Verbouwen woonhuis 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Jacobushoek 5 Aanpassen brandcompatimentering 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Kerstmarkt Veldsink Groep 18 december
Collse Hoefdijk 24 Goede doelen galadiner 15 december
Margot Begemannstraat 9 Drank- en Horeca Archipel Akkers
Ten Worpe Nieuwjaarsborrel 5 januari 
Parkstraat 2 Gewijzigde inrichting horecabedrijf  
 (terrassen) 
Parkstraat 2B Vergunning Drank- en Horecawet 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
26-11-2018 Duivendijk 7 Activiteitenbesluit milieubeheer 
  Oprichten inrichting Fleet Group B.V. 
26-11-2018 Helsestraat 3 Activiteitenbesluit milieubeheer 
  Intrekken agrarische activiteiten 
22-11-2018 Nuenen c.a. Verordening kwaliteit vergunning-
  verlening, toezicht en handhaving 
  omgevingsrecht gemeente Nuenen c.a. 
  2018 
22-11-2018 Nuenen c.a. Mandaatbesluit verwerkersovereen-
  komst Algemene verordening 
  gegevensbescherming 
21-11-2018 Nuenen c.a. Beleidsregels Oplaadinfrastructuur 
  elektrische voertuigen 
21-11-2018 Nuenen c.a. Beleidsregels Ontheffi ng blauwe zone 
  centrum Nuenen 

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

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

In de wintermaanden is er één keer per vier weken 
een inzamelronde voor de groene container. 
De eerstvolgende datum is op 19 en 20 december. 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

MILIEUSTRAAT EXTRA OPEN
Op maandag 24 en 31 december is de milieustraat extra geopend 
van 13.00 uur tot 16.00 uur.

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 westelijke rijbaan (Europalaan richting A270).

AFVALWEETJE 
In de wintermaanden is er één 
keer per vier weken een inzamel-
ronde voor de groene container. De 
eerstvolgende datum is op 19 en 20 
december. 

Brabanders zien NL-Alert nu ook 
op vertrekborden bij bushaltes
 
Maandag 3 december om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controle-
bericht uit in heel Nederland. Ontvang je het controlebericht op je mobiel, 
dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld. Nieuw is dat NL-Alert uitbreidt 
naar aanvullende kanalen om zoveel mogelijk mensen te informeren en te 
alarmeren bij een ramp in de omgeving. Zo is NL-Alert vanaf 3 december in 
Noord-Brabant ook te zien op veel digitale vertrekborden bij bushaltes. Het is 
de eerste keer dat het controlebericht op vertrekborden wordt getoond.

Veel telefoons die in Nederland wor-
den verkocht, zijn al ingesteld voor 
NL-Alert. Op sommige toestellen, zo-
als de iPhone, moet je dit zelf doen. 
Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je 
mobiel in.

Bij een ramp bij jou in de buurt, kan 
de overheid je via NL-Alert informe-
ren en alarmeren. Op je mobiel en di-
gitale vertrekborden bij bushaltes zie 
je wat er aan de hand is en wat je het 
beste kunt doen. Ontvang of zie je een 
NL-Alert? Informeer en help de men-
sen om je heen. Zo weten zij ook wat 
zij moeten doen.

Dit moet je doen bij een NL-Alert
1. Lees direct het bericht.
2. Volg de instructies op.
3. Informeer en help de mensen om je 
heen. 

Buurtbuslijn 259 binnenkort 
door Gerwen en Nuenen

Bizet’s opera ‘Carmen’    
in briljant zakformaat
Klassieke opera’s zijn voor veel mensen een hele zit. Vaak niet goed te vol-
gen aria’s en koren, niet in het minst door de voor velen vaak vreemde taal. 
Verhaal, achtergrond en muzikale vormgeving gaan dan grotendeels voor 
hen verloren en de opera verliest onnodig publiek. Dat moet en kan anders, 
dachten de muzikale rasartiesten Lizet van Beek en Doré van Deijck. Ze be-
dachten het concept ‘mini-opera’. 

Op donderdagmiddag 22 november  
konden zo’n 40-tal bezoekers in het in-
tieme van Goghkerkje in Nuenen ge-
nieten van de manier waarop beide da-
mes de opera Carmen van Bizet vol-
gens dat stramien vorm hebben 
gegeven. Doré met mooi ondersteu-
nend en vaak ook verrassend mooi so-
lo pianospel, Lizet als vertelster en 
zangeres. En dat alles gewoon in het 
Nederlands.
Voorafgaand aan de opera was er een 
korte toelichting. Doré vertelde over 
leven en werken van Bizet binnen de 
historische en culturele context van 
zijn tijd, de tweede helft van de 19de 
eeuw. In kort bestek maar zeer infor-
matief. Lizet gaf vervolgens een toe-
lichting op het ontstaan, verhaal en 
muzikale karakteristiek van de opera 
Carmen. 

Tijdens de repetitie van ‘Bach op Zondag’

In de daaropvolgende korte pauze 
werd er een klein decor met attributen 
tevoorschijn getoverd, inclusief pas-
sende kostumering. Wat volgde was 
een feest voor oog en oor. Lizet ‘vertel-
de’ de opera Carmen in korte met veel 
expressieve gebaren ondersteunde 
verhalen. Deze eindigden steeds met 
mooie aria’s en soms ook ‘duetten’ die 
ze met razendsnelle rolwisselingen ge-
loofwaardig wist te brengen. Ze liet 
daarmee zien niet alleen een vakkun-
dige zangeres te zijn maar ook het ac-
teursvak grondig te beheersen. 
Zo wisten beide artiesten in het bestek 
van een uur het publiek de essentie van 
de opera Carmen in zowel de verhaal-
lijn als de muzikale facetten te laten 
beleven. Geen geringe prestatie, waar-
voor ze dan ook na afloop met een gul 
applaus werden beloond. 
Het muzikale duo heeft ook andere 
opera’s en muziektheaterstukken in 
hun mini-concept vormgegeven. Maar 
wat ze donderdagmiddag bij Cultuur 
Overdag voor het voetlicht hebben ge-
bracht, smaakt in elk geval naar meer. 

9 December: Vocaal Ensemble Mar-
cando met ‘Bach op zondag’
In 2018 is het 333 jaar geleden dat Jo-
hann Sebastian Bach werd geboren. 
Voor Cultuur Overdag aanleiding om 
in dit bijzondere jaar een drietal activi-
teiten rondom Bach te organiseren. Na 
een lezing en een klassiek accordeon-
concert wordt de reeks op zondagmid-

dag 9 december a.s. feestelijk afgeslo-
ten door Vocaal Ensemble Marcando 
onder leiding van Paul Gieles.
Organist Gerard Habraken en andere 
musici (fluit, hobo, viool en cello) be-
geleiden Marcando en spelen ook solo. 
U hoort onder andere een Bachcanta-
te, motetten en kerstkoralen. 
Uitgebreide informatie over het pro-
gramma, de uitvoerenden en een 
‘sneakpreview’ is te vinden op http://
cultuuroverdag.nl/9-december-2018/ 
Na afloop van het concert zijn bezoe-
kers van harte uitgenodigd voor de na-
zit met een drankje.
Het concert begint om 15.00 uur en 
wordt uitgevoerd in De Regenboog 
(Sportlaan 5 te Nuenen). Toegangs-
kaarten à € 12,50 (incl. een drankje na 
afloop) zijn verkrijgbaar aan de balie 
van Het Klooster, via de ticketwebshop 
van Cultuur Overdag (betalen met 
iDeal) of aan de zaal.

In 2018 heeft Cultuur Overdag nog twee 
activiteiten: de film ‘Howards End’ 
(dinsdag 11 december in Het Klooster) 
en een feestelijk concert van Rose-île 
(donderdag 20 december in het Van 
Goghkerkje). Kijk voor meer informatie 
op www.cultuuroverdag.nl

Bij de intocht van Sinterklaas in Ger-
wen op zondag 25 december blijkt Sin-
terklaas en zijn Pieten net zo blij met 
het feit dat vanaf 10 december buurt-
buslijn 259 door de kern van Gerwen 
en het centrum van Nuenen gaat rij-
den, als de dorpsraad en inwoners van 
Gerwen.
Deze bus rijdt, evenals andere buurt-
bussen, alleen op werkdagen, dus niet 
op zaterdagen en zon en feestdagen en 
met carnaval. 
www.buurtbuslaarbeek.nl



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

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

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

 dat willen we vieren 
met een leuke aanbieding

Op 5 december bestaan wij alweer 3 jaar! 

vanaf nu t/m woensdag 5 december

Loop eens binnen als je op zoek bent naar een mooi cadeau(tje). 
Je bent welkom, de thee staat alti jd klaar!

Parkstraat 3F, Nuenen  |  040-3680084   
info@bio-kracht.nl  |  www.bio-kracht.nl

op alle mineralen en edelstenen, dit geldt ook 
voor de engeltjes, armbandjes e.a. sieraden.

10% KORTING

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 29 november t/m woensdag 5 december

Snijbonen panklaar  
 1/2 kilo 1,99
Galia meloen     
pan klaar   per stuk 1,49

Crispy salade
 250 gram1,99

Champignons      
 per bakje 0,79

Gekookte bietjes        
 1/2 kilo 0,89

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 48 : geldig maandag 26 november t/m zaterdag 1 december_____________________________________________________

Brood van de week: 
Kloosterbrood 
100 % fi jngemalen volkoren met sesamzaad, 
lijnzaad en zonnepitten.  2 x ½  € 1,95   € 189_____________________________________________________

ONZE NIEUWE TOPPERS : 

Mini kerststolletjes
   4 + 1 GRATIS
Roomboter amandel- en 
roomboter speculaasstaaf    
 2 naar keuze voor € 799
5 Worstenbroodjes 
of 4 pittige worstenbroodjes   € 599_____________________________________________________

Pepernoten- of 
Sinterklaasvlaai 
Beiden in gezellige Sintsfeer 
opgemaakt. half € 7,99 € 1499_____________________________________________________

VANAF VRIJDAG : 

Pietentaart 
Sachercake met abrikozenvulling, 
overgoten met chocolade ganache, 
afgewerkt met Pietengezicht € 1499_____________________________________________________

ACTIE ! Bij aankoop van 3 broden, 
luxe jute tas 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

Er is weer volop
Hert, Haas en Konijn

4 Slavinken +
500 gr. Rundergehakt  8,45
Vleesgebakje
Per stuk .....................................................1,75
100 gr. Grillworst +
150 gr. Filet Americain  ... samen 3,45
Runder
Minute Steaks
4 stuks .......................................................6,50
Caprese al forno
100 gram ...................................................2,45
Lasagne Bolognese
400 gram ...................................................4,45

Ouderwets lekker uit eigen keuken,
Balkenbrei en Bloedworst!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 48 : geldig maandag 26 november t/m zaterdag 1 december

  Oh, kom er eens kijken.....

Heeft u relatie 
geschenken 

nodig? 
Bel of kom langs 

Parkstraat 10a 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Tel: 040 - 283 16 65 

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

KANT EN 

KLAAR

KOOPJE



Rond de Linde  Nr. 48 Donderdag 29 november 2018

 60 

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a      Nuenen      040 7440270

Traditional American Charcoal BBQ style

Wij hebben een
nieuwe kaart 

en een nieuwe
uitstraling in 

ons restaurant!
Probeer nu ons Parkstreet experience menu!

Dat is onbeperkt genieten van Bavette, 
Rib-eye, Tonijn en heel veel andere heerlijke 

gerechten voor slechts 29,95 p.p.

Al onze gerechten zijn Homemade!

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Dobbel geluk      
tijdens de Sint viering
Wat is er vorig jaar gelachen, tijdens het  Sinterklaasdobbelspel bij 
de WLG. Dat vraagt om herhaling. Er zal weer gestreden worden 
om het favorietste cadeau. Iedereen die mee wil doen is welkom, 
neem dan drie cadeautjes mee. Deze mag u nieuw kopen, maar het 
mag ook iets nieuws zijn dat u nog hebt liggen van een vorig 
dobbelspel. 

kom in D’n Heuvel, Heuvel 11 in 
Gerwen. 

Vorige week las je al het bericht 
van ons over de verwenmiddag 
van 10 december. Vergeet u niet 
op te geven voor 4 december als 
u uzelf ook graag laat verwennen 
door de leerlingen van het Nue-
nens College. De leerlingen gaan 
onze bezoekers verwennen met 
een handmassage en nagelver-
zorging. En dat onder het genot 
van heerlijke hapjes en thee.
Meer informatie over de WLG; 
werkgroep leefbaarheid Gerwen. 
Mailadres: werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com, tel: 06-
41102625. www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl

Ook is het een handige manier 
om van dat ene verjaardagsca-
deau af te komen dat u eigenlijk 
maar niks vond. Maar een leuk 
zelfgemaakt cadeautje mag na-
tuurlijk ook. De WLG zal er nog 
wat extra pakjes bijleggen. Drie 
gekke, grappige, mooie of veras-
sende cadeautjes dus, waar ande-
ren wel om willen strijden of ze 
juist zo snel mogelijk weer willen 
doorgeven. Pak ze in met Sinter-
klaaspapier en niets staat meer in 
de weg voor een hilarische strijd. 

Deze viering is op 3 december 
van 14.00 uur tot 15.30 uur, tij-
dens de inloop die vanaf 13.30 
uur is. U hoeft zich niet aan te 
melden, maar bent gewoon wel-

Film Amnesty 
Nuenen
Op 6 december vertoont de 
Werkgroep Amnesty Nuenen in 
samenwerking met de Regen-
boogkerk de � lm ‘Difret’. De 
� lm wordt vertoond in de Re-
genboogkerk en begint om 
20.00 uur, de toegang is gratis. 
De zaal is open om 19.30 uur.

Over de � lm: 
Het is lastig voor te stellen, maar 
dit gebeurde bijna twintig jaar 
geleden echt in Ethiopië. De zaak 
van het meisje, naar wie Hirut 
gemodelleerd is, deed behoorlijk 
wat juridisch en maatschappelijk 
stof opwaaien. Het proces dat er-
op volgde plaveide de weg voor 
de discussie over eeuwenoude 
maar inhumane en vrouwonte-
rende tradities en de positie van 
de vrouw in modern Ethiopië.

De kwestie werd aangegrepen 
door de ideologische advocate 
Meaza Ashefani die het meisje 
tegen alle adviezen in besluit bij 
te staan. Alle middelen die tot 
haar beschikking staan worden 
door de juriste aangewend. Van 
het optrommelen van de media 
tot het aanpakken van de poli-
tiek, Ashefani schuwt geen enkel 
middel om haar recht te halen. 
Maar ze ondervindt hierbij te-
genwerking van allerlei kanten.
De politiecommissaris die Hirut 
vasthoudt, twijfelt over de leeftijd 
van het meisje en regelt zelf wel 
even een arts die op basis van haar 
boezem al wel kan vertellen dat 
Hirut zeker bijna achttien moet 
zijn. Het lukt Ashefani niet eens 
om het meisje naar een ziekenhuis 
te krijgen en haar zo aan haar ver-
wondingen te laten helpen.

HartLicht
Een activiteit voor alle Nuene-
naren tijdens de donkere dagen. 
Tijdens Moonlight Shopping op 
15 december in het centrum van 
Nuenen, vindt tussen 19.00 uur 
tot 22.00 uur HarLicht plaats. 

Een activiteit waarvoor alle Nue-
nenaren worden uitgenodigd.
HartLicht is een boodschap van 
hoop en kracht, dat wij het hart in 
elkaar aan kunnen raken en sa-
men de wereld liefdevoller en 
mooier kunnen maken.
Kom daarom met een zelf meege-
bracht waxinelichtje in een gla-
zenpotje, naar de winkel van Bio-
Kracht, Parkstraat 3f, om jouw 
liefdeslichtje in of buiten voor de 
winkel neer te zetten.

Onze hartkrachten zijn universeel 
en grensoverschrijdend. In onze 
wereld is zo’n behoefte aan déze 
verbinding in en tussen mensen 
(gelovig of ongelovig, jong en oud, 
ongeacht herkomst of nationali-
teit) en met de natuur. We hopen 
dan ook dat je in beweging komt 
voor HartLicht in de wereld.

Kom je ook ?
We hopen je van harte te mogen 
ontmoeten.
Om 20.00 uur en om 21.00 uur 
leidt Mirjam Langenhuijsen van 
‘Het Boek van het Hart’  in de 
winkel, voor belangstellenden, 
ook een korte hartmeditatie om 
de hartkrachten te ondersteunen.

Er is eveneens een kleine ten-
toonstelling van prachtige schil-
derijen en tekeningen van Mari-
an van der Donk. Expositie Gou-
den Eeuw 2.0.
Je wordt tijdens deze avond in de 
winkel gastvrij, met wat lekkers, 
ontvangen door de dames van 
Bio-Kracht. Meer info op 
www.bio-kracht.nl

Een activiteit voor alle 
Nuenenaren in deze don-
kere dagen

HartLicht
Samen met de mensen van de 
winkel Bio-Kracht organiseren 
we op 15 december ‘s avonds in 
Nuenen een activiteit.

Alle Nuenenaren worden uitge-
nodigd om met een waxinelichtje 
naar het centrum te komen, om 
het daar in en buiten voor de 
winkel neer te komen zetten. 
In onze turbulente wereld wor-
den we vaak overspoeld door be-
richtgeving die ons verontrust, 
angstig maakt of verdeeldheid 
brengt. 

Maar er gebeuren toch ook zo-
veel goede en mooie dingen in en 
tussen mensen en in de wereld, 
die ons kunnen voeden en ver-
binden. 
Daar hoor je en zie je niet zoveel 
over. 
Er is behoefte in de wereld aan 
verbondenheid vanuit het hart, 
een natuurlijke wezensbehoefte 
in elk mens. 

Daardoor bewogen hebben we 
dit symbolisch en toch ook wel 
bewustmakend initiatief geno-
men met HartLicht:

 een liefdeslichtje neerkomen zet-
ten voor jezelf, elkaar en de aarde.

Actie van Omroep Brabant

Samen voor de Voedselbank
Vanaf maandag 3 december t/m vrijdag 14 december is er weer de 
jaarlijkse inzameling van Omroep Brabant. Ook in Nuenen gaat 
‘Samen voor de Voedselbank’ weer van start en staat de actie in het 
teken van de Voedselbank. 

14 december lang houdbare pro-
ducten aan de Voedselbank te ge-
ven voor Brabanders die het zo 
goed kunnen gebruiken. 

Helpt u alstublieft ook dit jaar 
weer mee? 

 U kunt uw producten voor Nue-
nenaren inleveren bij:
De Wereldwinkel, Berg 28b, Nue-
nen. Openingstijden: maandag 
van 13.00-17.00 uur. Dinsdag t/m 
zaterdag: van 10.00-17.00 uur.

Het doel is om zoveel mogelijk 
lang houdbare producten in te za-
melen. Is dit echt nodig ? Ja! In 
Brabant leeft 1 op de 9 kinderen 
onder de armoedegrens: dit zijn 
ongeveer 2 tot 3 kinderen in iede-
re schoolklas! Het is voor een deel 
van deze gezinnen zelfs iedere 
dag weer een uitdaging om een 
maaltijd op tafel te zetten. De 
Voedselbank biedt steun in de 
vorm van voedselpakketten. Om-
roep Brabant roept iedereen op 
om vanaf maandag 3 t/m vrijdag 

 

 

    HARTLICHT 
    
  de stille kracht  van  het hart, 

 voor jezelf, elkaar en de aarde 
 

 
       zet jouw HartLicht neer, 

    ’n waxinelicht in glaspotje             

       15 DECEMBER 
tussen 19.00-22.00 uur 

bij Bio-Kracht, PARKSTRAAT 3F 
                              NUENEN   
                                  info: www.bio-kracht.nl              

SNS BANK, Vincent van 
Goghstraat 2a, Nuenen 
Openingstijden: maandag van 
13.00-18.00 uur. Dinsdag t/m 
donderdag: van 09.30-18.00 uur. 
Vrijdag: van 09.30-20.00 uur. Za-
terdag: van 09.30-17.00 uur
Supermarkt Jan Linders, Vincent 
van Goghstraat 37, Nuenen.
Openingstijden: maandag t/m 
zaterdag: van 08.00-21.00 uur. 
Zondag: van 10.00-20.00 uur. 
www.voedselbanknuenen.nl

Samen naar het museum
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen organiseert ook dit jaar weer 
een aantal bezoeken aan verschillende musea. U bent van harte 
welkom om met ons mee te gaan. 

tigtal machines waarvan sommi-
ge al meer dan een eeuw in bedrijf 
zijn. Enthousiaste vrijwilligers die 
vaak uit het vak komen, bedienen 
en onderhouden de weefgetou-
wen. De producten die gemaakt 
worden op de getouwen van het 
museum, terwijl u staat te kijken, 
zijn in de museumwinkel te koop. 
Bijvoorbeeld met kwaliteitsga-
rens gemaakte badhanddoeken, 
theedoeken, tafellakens, servet-
ten en nog veel meer producten. 
Het Weverijmuseum is nog ziet 
zo lang geleden helemaal ver-
bouwd. Maar dit kunt u allemaal 
met eigen ogen gaan zien als u 
ook mee gaat.

Met de WLG, werkgroep leefbaar-
heid Gerwen, op pad! Mailadres: 
werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com, Telefoon: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl

Het eerste museum bezoek is aan 
het Weverijmuseum in Geldrop. 
Dit gaat 7 december plaatsvinden, 
we zullen met meerdere auto’s er 
heen rijden. Een week van te voren 
maken we de indeling in de auto’s 
bekend. We zullen rond 09.00 uur 
vertrekken en het uitje zal een hal-
ve dag in beslag nemen. Wilt u 
mee dan kunt u zich opgeven bij 
Paul Mol: paulmol1943@gmail.
com onder vermelding van naam, 
telefoonnummer, adres en uw e-
mailadres of door te bellen naar 
040-2833910. De toegangsprijs is 
€ 7,50 per persoon (inclusief rond-
leiding). Koffie of thee kost € 1,50 
inclusief koek. Een eventuele mu-
seumjaarkaart is niet geldig. Pin-
betaling is daar mogelijk. Het mu-
seum is toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers. 

In 1983 werd het Weverijmuseum 
opgericht met als doel de herin-
nering aan de textiel industrie in 
Zuidoost Brabant levend te hou-
den. Veel mensen in deze regio 
waren tot in de jaren zestig werk-
zaam in deze bedrijfstak. Ver-
schillende oude fabrieksgebou-
wen in Geldrop herinneren nog 
aan die tijd. Het Weverijmuseum 
is een ‘levend museum’. Daarmee 
wordt bedoeld dat je de weefge-
touwen in werking kunt zien. Een 
rondleiding voert u langs een vijf-

Muziekmiddag  
in Nederwetten 
Stichting Newest organiseert tus-
sen Kerst en Oudjaar een gezelli-
ge muzikale middag in ons eigen 
dorp. Wij zorgen voor een geva-
rieerd muziekprogramma. Ont-
vangst met koffie of thee en wat 
lekkers erbij. We starten met een 
optreden van Frans Lammerts uit 
Nuenen, met een scala aan mooie 
luisterliedjes. Na de pauze een 
optreden van Harrie Smits, draai-
orgelman, de M ierlose volkszan-
ger met liedjes en verhalen van 
vruuger. 
Kom naar het Dorpshuis De 
Koppelaar in Nederwetten op 
vrijdag 28 december a.s. De zaal 
is open om 13.30 uur. Het begint 
om 14.00 uur en duurt tot 17.00 
uur. Na afloop gelegenheid om 
na te praten en te borrelen De 
toegang is gratis. Kunnen we ook 
op u rekenen? U bent van harte 
welkom. Graag tot dan. 
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

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

Oproep Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig

Nuenen c.a. massaal        
naar het Provinciehuis

Staten voelden zich compleet overval-
len door deze actie van Spierings. Van-
uit de Statenleden werd gesteld dat een 
dergelijke wijziging in het voorstel 
wettelijk helemaal niet kan. En ook 
niet om in vijf minuten te beslissen 
over het opheffen van een gemeente 
die al 800 jaar bestaat! Bovendien vra-
gen de meeste fracties in Provinciale 
Staten zich af of het niet beter is het 
hele fusievoorstel Nuenen-Eindhoven 
van tafel te halen. Minister Ollongren 
werkt namelijk aan nieuwe herinde-
lingsregels waardoor het argument ‘ge-
brek aan bestuurskracht’ flinterdun is 
geworden. Voor de provincie Noord-

Op vrijdag 7 december stemmen Pro-
vinciale Staten, het Brabantse parle-
ment, over het voortbestaan van de ge-
meente Nuenen c.a. Dan valt de finale 
beslissing over de annexatie door 
Eindhoven. Na twee themavergaderin-
gen in het Provinciehuis is gebleken 
dat in ieder geval zeven van de elf frac-
ties uit Provinciale Staten tegen het 
voorstel zullen stemmen om Nuenen 
c.a. bij Eindhoven te voegen. Coalitie-
partij SP speelt met negen leden een 
sleutelrol. Vorige week verraste gede-
puteerde Spierings (D66) zowel de Sta-
tenleden als de insprekers bij de the-
mabijeenkomst om vier minuten voor 
aanvang van de vergadering met een 
gewijzigd voorstel te komen. In haar 
ogen zou de annexatiewet aangepast 
moeten worden. De minister van bin-
nenlandse zaken moet straks in de wet 
opnemen dat er in Nuenen c.a. voor 
minimaal acht jaar wijk- en dorpsra-
den met beperkte bevoegdheden wor-
den ingesteld. Ze had voor de vergade-
ring overleg gepleegd met de gemeen-
te Eindhoven! De leden van Provinciale 

‘Nuejnes spreukebuukske’ 
gepresenteerd 
Afgelopen zaterdag is het Nuenens spreukebuukske ‘Zoo zégge wèij ’t in 
Nuejne tigge mekaâr’ gepresenteerd. De samensteller van het buukske, Ge-
rard de Laat, overhandigde het eerste exemplaar aan zijn zus Ria, uit eerbe-
toon aan hun moeder die de basis gelegd heeft voor een groot aantal 
spreuken die in dit boekje staan opgetekend. Het tweede ‘eerste’ exemplaar 
was voor prof. dr. Jos Swanenberg, verbonden aan de Universiteit van Til-
burg en Erfgoed Brabant. Hij schreef het voorwoord in het buukske. 

een kijkje in de cultuur van de gemeen-
schap. Ze laten een stukje zien van de 
levenswijze, normen en waarden van 
met name de Nuenenaren van vroeger. 
Het laat zien hoe mooi het dialect is en 
hoeveel je er mee kunt uitdrukken. 

Het buukske ‘Zoo zégge wèij ’t in Nue-
jne tigge mekaâr’ is te koop bij Bruna 
Parkstraat, Risjamo Kernkwartier, Vin-
centre en in het Heemhuis van heem-
kundekring De Drijehornick, Papen-
voort 15A. Het buukske kost 12,50 eu-
ro. Leden van heemkundekring De 
Drijehornick betalen 10 euro (verkoop 
aan leden alleen in het Heemhuis). 

Het Nuejnes spreukebuukske is uitge-
geven door heemkundekring De Drije-
hornick. Vele Nuenenaren en oud-Nu-
enenaren hebben aan de realisatie van 
het boekje meegewerkt door spreuken 
aan te leveren en teksten te verbeteren 
onder eindredactie van Peter van Over-
bruggen. 

Bij de presentatie in het Heemhuis van 
De Drijehornick zei Jos Swanenberg dat 
spreuken nopen tot verder denken om-
dat ze niet alleen een letterlijke beteke-
nis hebben maar ook een figuurlijke. 
Met die dubbele bodem geven ze ons 
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60 jaar Rond de Linde

Nuenen, Dwèrs met ere
De redactie van Rond de Linde vroeg mij om een artikel te schrijven over mijn 
ervaringen met de Nuenense samenleving in de periode 2001-2012 en dat in 
zo’n 500 woorden. Het is onmogelijk om 11 jaar samen te persen zonder iets of 
iemand te kort te doen. Ik volsta daarom met enkele algemene waarnemingen.

In de eerste plaats graag een felicitatie 
aan Rond de Linde en alle oud en huidi-
ge medewerkers met het 60-jarig be-
staan. Voor plaatselijke informatievoor-
ziening zijn lokale media onmisbaar. 
Rond de Linde heeft daarin altijd een 
bijzondere positie gehad. Wie bladert 
door de - ook digitaal te raadplegen - 
jaargangen, ziet een breed scala aan 
dorpsactiviteiten de revue passeren. Ver-
enigingen die hun nieuws publiceren 
over wat is geweest en wat nog gaat ko-
men. Bedrijven die reclame maken. Inte-
ressante artikelen over gezondheid, na-
tuurlijk ook nieuws over de gemeente 
Nuenen c.a. met verslaggeving van ge-
meentelijke vergaderingen en de inge-
zonden stukken van lezers.

Door de 60 jaar heen hebben de redac-
teuren steeds hun best gedaan om niet-
aanwezigen bij sportwedstrijden, verga-
deringen en andere gebeurtenissen een 
goed beeld te geven.
Of ze daar steeds in zijn geslaagd zal een 
persoonlijke waardering van de lezer 
zijn en zo hoort het ook. Mijn eigen erva-
ring is, dat ik elke week erg benieuwd 
was op woensdag of donderdag te lezen 
wat ‘ze’ er van hadden gemaakt, als er 
weer een schijnbaar spannende verga-
dering was geweest bij de gemeente.
Soms dacht ik dan “was ik daar ook bij“, 
omdat ik een totaal andere beleving had 
van wat er was besproken dan de ver-
slaggever of columnist van Rond de Lin-
de. Heel vaak was ik er echter bijna trots 
op hoe iets was samengevat in te begrij-
pen woorden of hoe de vinger op de 
zere plek werd gelegd!
Het belangrijkste was en is dat er aan-
dacht aan gegeven wordt wat er gebeurt 
in Nuenen en dat mag ruimschoots een 
voldoende krijgen.

Gemeenschappen en zeker die in Nue-
nen, zijn gebaat bij samenhang en saam-
horigheid. Het aantal verenigingen dat 
er is en evenementen die worden geor-
ganiseerd zijn daar een graadmeter van. 
Daarmee zitten we goed. Maar er is 
meer! Je moet Nuenen leren begrijpen 
om je er vervolgens hartstochtelijk mee 
verbonden te voelen. Dat kan alleen 
door je er zelf als inwoner of als netwerk-
betrokkene in te verdiepen. De echte 
Nuenense families die allemaal invloed-

rijk zijn, moet je bijvoorbeeld leren ken-
nen. Tegen nieuwkomers heb ik altijd in 
toespraken gezegd, dat het dorp niet als 
vanzelfsprekend naar jou toekomt, maar 
dat jij naar het dorp moet komen. Je 
moet je laten zien en meedoen. Daar 
krijg je dan vervolgens veel voor terug.

Rond de Linde met later de Lokale Om-
roep Nuenen waren lang dé informatie-
dragers naar de inwoners. Media-land 
verandert echter snel. Nuenen telt nu 2 
weekbladen en op de sociale media is 
heel veel te vinden over het wel en wee 
van het dorp. Is dat bedreigend? Mis-
schien wel, maar daar is wel een ant-
woord op te geven door mee te gaan in 
de ontwikkeling en samen te werken 
met andere nieuwsverspreiders. Een 
krant die je kan vasthouden en waar je 
nieuws, advertenties en koopjes com-
pact gepresenteerd krijgt, blijft -naar 
mijn overtuiging- naast alle nieuwe vor-
men van communicatie, van grote waar-
de voor de maatschappelijke binding 
van onze inwoners.
Gaan we dan ook het 75-jarig bestaan 
meemaken van Rond de Linde? Ik hoop 
het van ganser harte!

Ruim 500 woorden verder realiseer ik mij 
dat ik niet heb stilgestaan bij al die 
mooie, nuttige en soms droevige ge-
beurtenissen in de periode 2001-2012, 
de tijd dat ik in Nuenen c.a. de ambtske-
ten mocht
dragen. Daarvan zou ik willen zeggen, 
rijd rond in het dorp, kijk wat je ziet, 
praat met mensen over Nuenen, verge-
lijk het met andere gemeenten van onze 
omvang en wees vooral trots op een 
dorp dat de -nu- geuzennaam Nuenen 
Dwèrs met ere mag dragen. “Leg uit, pas 
toe” is een kreet uit de wereld van be-
stuurders, maar één waartoe ik alle le-
zers graag oproep en dan kan Nuenen 
nog lang Nuenen blijven.
Voor wie nog eens in detail zou willen le-
zen hoe ik de jaren 2001-2012 heb erva-
ren, is er een mogelijkheid. Tenminste, 
als Rond de Linde bereid is om op de 
website onder ‘Archief’ ook die jaren op 
te nemen. Dan is ook dat weer goed op 
orde!

Willem Ligtvoet
Burgemeester van Nuenen c.a.

 2001-2102

Holland was dat al reden om twee ge-
meentelijke fusieprocessen in het Gooi 
te staken. De SP-fractie liet vorige 
week weten dat een poging met coali-
tiegenoot D66 om het fusievoorstel 
aan te passen is mislukt en er niet mee-
gewerkt wordt aan een voorstel dat het 
in de Tweede Kamer toch niet haalt. 

Wij in Nuenen, Gerwen, Nederwetten 
en op ’t Eeneind moeten NU Provin-
ciale Staten en met name de SP, laten 
zien dat wij NIET NAAR EINDHO-
VEN willen en dat wij sterk betrokken 
zijn bij de toekomst van onze gemeen-
te Nuenen c.a. Het is onze laatste kans 
om dit te laten zien, door in groten ge-
tale bij het debat aanwezig te zijn. Laat 
het Provinciehuis volstromen met 
Nuenenaren. Wij doen daarom een be-
roep op u om mee te gaan naar Den 
Bosch. Graag ons even informeren of u 
meegaat op 7 december door een 
email te sturen naar info@nuenenzelf-
standig.nl Wij gaan op 7 december 
massaal naar Den Bosch toe!

Actiecomité 
Nuenen c.a. Zelfstandig

Prins Ceño zwaait scepter
Zaterdag werd in Gerwen bekend gemaakt, dat dit jaar de scepter wordt ge-
zwaaid door Prins Ceño en zijn Prinses Segunda Esposa. Het prinselijk paar 
wordt hierin bijgestaan door Adjudant la Blomba en Adjudant el Gafas. 
Prins Ceño ging tijdens het Prinsenbal op zijn knieën en vroeg zijn Prinses 
’ten huwelijk’. Haar antwoord was:  JA!

Prins Ceño, ook wel Marco van Veggel 
genoemd, droomt er al jaren van om 
aan het roer te staan met de carnaval in 
het Narregat en hoefde daarom ook 
geen seconde na te denken, toen in 
mei het telefoontje van de PKC kwam. 
38 jaar geleden werd hij geboren in 
Ganzendonck, maar groeide op in Ra-
opersgat. Ruim 10 jaar geleden kwam 
hij zijn Narrinneke tegen en is hij in 
het Narregat komen wonen. Samen 
met Linda heeft hij 4 kinderen; Dex 
(8), centrale verdediger van  JO8-2, Lo-
is (7), knappe van de Narre-kappen, 
Ryvi (6) sterspeler van de 3e helft bij 
Juventud Sport & Spel en Boyd (5), 
Carnavalskiendje en top, geboren op 
d’n 11e  van d’n 11e. Maandag t/m vrij-
dag werkt onze Prins bij Yacht (Rand-
stad) als Commercieel Manager en in 
de weekenden is hij te vinden op de 
voetbalvelden om zijn zoons aan te 
moedigen, in restaurants, in het Phi-
lips Stadion of gezellig met vrienden 
aan de borrel. 
Prinses Segunda Esposa, bijna 26 jaar 
geleden geboren in Dwèrsklippelgat, 
maar al sinds jaar en dag ingeburgerd 
in ons mooie Narregat. Daisy van de 
Langenberg werkt als juf van groep 7 
op basisschool de Dassenburcht in 
Nuenen. Van jongs af aan heeft ze ge-
werkt achter de bar bij RKGSV en is 
daarom geen onbekende én een graag-
geziene dame in het Narregat. In haar 
vrije tijd danst onze Prinses graag of is 
ze op pad met vrienden en vriendin-
nen.
Adjudant la Blomba, alias Sander Blom-
maert, is al jaren bevriend met onze 
nieuwe Prins. Sander (pas 46 geworden) 
is al 14 jaar getrouwd met Reen en sa-
men hebben zij 3 kinderen; Julia, Evie 
(Jeugdraad) en Tristen. Sander zit al ja-
ren in de ’hekken’ en is werkzaam bij 

Total Fence BV. Ook Sander is veel te 
vinden op de voetbalvelden, als trainer 
en coach van Juventud JO11-1. Zijn 
hobby’s zijn koken, golfen, skiën en ge-
zellig tafelen en borrelen met vrienden. 

Adjudant el Gafas is een manusje van 
alles bij de Gerwense Voetbalclub 
RKGSV.  Niels de Groot is ruim 13 jaar 
getrouwd met Jakeline en samen heb-
ben zij 3 kinderen; Danique, Lucas en 
Ivo. In het dagelijks leven werkt hij als 
area-coördinator bij MAAS en in zijn 
vrije tijd is hij eigenlijk vrijwel altijd op 
de voetbalvelden te vinden, om zijn ge-
zin aan te moedigen of om zelf goals te 
maken. Voor Adjudant el Gafas werd 
dit carnavalsjaar extra speciaal, toen 
hij hoorde dat zijn zoon Lucas deel uit 
ging maken van het jeugdtrio als Adju-
dant Excellent!
Deze carnaval gaan  #alleremmenlos! 

Tot ons grote verdriet is op 84-jarige leeftijd geheel onverwacht overleden 
mijn sportief maatje, onze geweldige (schoon)vader en zeer lieve opa

Ton Klunder
echtgenoot van Ton Klunder-Michel

 Meppel, 7 maart 1934                             † Nuenen, 27 november 2018

 Nuenen: Ton
 Loenen a/d Vecht: Anton en José
 Geldermalsen: Corinne en Hans
 Almere: Reinier en Annet

  kleinkinderen

Correspondentieadres:
Coöperatie DELA t.a.v. familie (Ton) Klunder
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

De uitvaartdienst voor Ton wordt gehouden op zaterdag 1 december om 
11.30 uur in de H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen. Daarna vindt om 
13.30 uur de crematieplechtigheid plaats in crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond.

Jos Swanenberg (links), Gerard de Laat en 
zus Ria (foto: Roland van Pareren) 

Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig roept op tot het laten volstromen 
van het Provinciehuis met zoveel mogelijk mensen uit Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten en Eeneind die tegen de gedwongen annexatie van Nuenen c.a. 
met Eindhoven zijn. Laat zien dat wij in grote meerderheid bij het referen-
dum hebben laten weten geen Eindhovenaren te willen worden!

Gerard de Laat geeft exemplaar zus Ria 
(foto: Joke van Ouwerkerk-van Eck) 
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 Nieuw jeugdtrio CV De Narre-Kappen 

Jeugdprinses Amazing,       
Hofdame Fabulous en Adjudant Excellent
Na afscheid te hebben genomen van Jeugdprins Snowfox, Hofdame Crystal 
en Adjudant Freeze, hebben we op spectaculaire wijze het nieuwe jeugdtrio 
van 2019 gepresenteerd aan het publiek. Het thema voor jeugdcarnaval 
2019 zal zijn ‘Glitter & Games’. We duiken dit jaar met z’n allen in de wereld 
van social media en dan natuurlijk in positieve zin.

vol games. Onder het motto ‘Ut kan nie 
gek genoeg’ zullen zij komend jaar de 
carnaval voor de jeugd gaan aanvoeren.

Wij stellen ze graag even aan jullie voor:

Jeugdprinses Amazing:
In het dagelijks leven heet ik Maud de 
Laat en tijdens deze carnaval ben ik 
Jeugdprinses Amazing. Ik ben 11 jaar 
oud en ik woon in Gerwen samen met 
mijn papa Willem, mama Astrid, broer 
Tim, zus Amy en mijn hond Haly. Ik zit 
bij voetbal en Jong Nederland en mijn 
hobby is knutselen. Ik kom uit een car-
navalsgezin: mijn papa is in 2000 adju-
dant geweest en mijn broer Tim is in 
2013 jeugdadjudant geweest bij De Nar-
re-Kappen. Mijn zus Amy en ik hebben 
jarenlang gedanst bij de dansmariekes. 
Ik hoop met Adjudant Excellent, Hofda-
me Fabulous en met iedereen er een su-
per leuke carnaval van te maken!

Hofdame Fabulous:
Ik ben Gina Schäfer en tijdens carnaval 
ben ik Hofdame Fabulous. Ik ben 12 
jaar oud en ik woon in Gerwen. Ik hou 
van zingen, dansen en koken. Ik heb 
twee zussen en ik kom uit een grote, 
muzikale familie. Ik ben heel blij dat ik 
deze carnaval hofdame van het jeugd-
carnaval mag zijn. Ik hoop dat het een 
leuke carnaval gaat worden!

Adjudant Excellent:
Hoi, ik ben Adjudant Excellent en in 
het dagelijkse leven ben ik Lucas de 
Groot. Mijn leeftijd is 11 jaar en woon 
in Gerwen in de Daal. Mijn vader heet 
Niels en mijn Moeder Jakeline. Ik heb 
een zus Danique, een broertje Ivo en 
een hondje dat Banjo heet. Voetbal 
vind ik geweldig! Ik voetbal bij SBC 
JO12- 1 (in Son) en ik ben voor PSV. Ik 
heb heel veel zin in de carnaval. We 
maken er met z’n allen dit jaar een heel 
mooi feestje van! 

Hitte huizenmarkt valt mee 
In de dagelijkse hectiek roepen we al gauw dat de woningmarkt in de grote 
steden van Nederland oververhit is. Dat de markt droogkookt en dat huizen 
onbetaalbaar dreigen te worden. Van meerdere kanten kwam de afgelopen 
weken enige relativering. 

Vermogensbeheerder DMFCO (het bedrijf achter Munt Hypotheken) zegt op 
basis van eigen onderzoek dat de problematiek op de woningmarkt wordt over-
dreven. De inflatie wordt in prijsvergelijkingen vaak niet meegenomen. Ga je 
die wel in de berekeningen betrekken, dan moeten de prijsstijgingen nog een 
paar jaar doorzetten om op het niveau van voor 2009 te komen, aldus DMFCO. 
Bovendien stijgt de totale hypotheekschuld niet zo hard als wordt aangeno-
men. “Het beeld verdient dus enig nuance.” 
De prijzen in Amsterdam, die vaak als illustratie worden genoemd voor de over-
verhitting, zou je volgens het bedrijf moeten vergelijken met die van andere 
Europese hoofdsteden. “En dan valt het allemaal nogal mee.” Ook internationaal 
vastgoedadviseur JLL komt op basis van onderzoek tot de conclusie dat wonen 
‘veelal goed betaalbaar is in Nederland’, in ieder geval in 70 procent van alle 
woonwijken. Vastgoeddatabureau Calcasa noemt ‘de betaalbaarheid van wo-
ningen in Nederland nog steeds goed’. 

Meer goed nieuws: de economen van de Rabobank voorspellen dat de huizen-
prijzen volgend jaar gemiddeld wat minder hard zullen stijgen (6%). Maar ik 

moet voorzichtig zijn met wat ik schrijf, want diezelfde bank 
meldde op basis van onderzoek dat berichtgeving in de 

media een rol speelt in de prijsontwikkeling. Is de be-
richtgeving in de media positief, dan stijgen de huizen-
prijzen. Is de berichtgeving negatief, dan dalen ze 
juist. Tsja, beeldvorming en sentiment spelen natuur-
lijk altijd een beetje mee op de markt. Maar ik durf de 
stelling wel aan dat de meeste kopers en verkopers 
goed gebruik maken van hun gezond verstand en van 

deskundigheid van adviseurs. Ze laten de vraagprijs en de 
hoogte van hun bod toch vooral bepalen door hun bankre-

kening, hun leenmogelijkheden en de reële marktsitu-
atie. De lage rente is daarin nog steeds een zeer be-
langrijk element, want die zorgt ervoor dat ondanks 
de stijgende prijzen de betaalbaarheid goed blijft. 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Succesvolle samenwerking 
centrummanagement    
en Nuenens College 
Sinds enkele jaren biedt het Nuenens College VMBO basis- en kaderleerlin-
gen de mogelijkheid om een aantal keuzevakken te volgen. Een van deze 
keuzevakken is het vak Marketing. Tijdens dit keuzevak leren de leerlingen 
om onderzoek te doen naar bestaande winkelformules. Het doel van dit on-
derzoek is het in kaart brengen van de sterke- en de verbeterpunten van de-
ze ondernemingen. 

door middel van presentaties, waarbij 
zowel de vakdocenten, schooldirectie 
en de opdrachtgevers aanwezig waren. 
De feedback voor de leerlingen en 
voor ons als organisatie kunnen we 
weer heel goed gebruiken bij de verbe-
tering van het onderzoek en de bege-
leiding hierbij. 
Het Nuenens College is enthousiast 
over de samenwerking tussen hen, de 
leerlingen en de lokale ondernemers. 
Door deze samenwerking ontstaat er 
voor de leerlingen een betekenisvolle-
re leeromgeving, waarbij de leerlin-
gen gemotiveerd werken aan een rea-
listische praktijkopdracht. De intentie 
is dan ook bij alle betrokken partijen 
aanwezig om deze samenwerking 
door te zetten en te intensiveren in de 
toekomst. 

Om de leerlingen een zo realistisch 
mogelijke leerervaring te bieden, heeft 
het Nuenens College voor het tweede 
jaar op rij de handen ineengeslagen 
met het Centrummanagement in Nue-
nen. Door deze samenwerking hebben 
de leerlingen hun onderzoek kunnen 
verrichten bij de lokale ondernemers 
in het centrum van Nuenen. De onder-
nemer was hierbij formeel de op-
drachtgever en begeleidde de leerlin-
gen bij het tot stand komen van hun 
onderzoek. 

Presentaties
Op donderdag 22 november en maan-
dag 26 november hebben de leerlin-
gen hun bevindingen en aanbevelin-
gen teruggekoppeld aan de tien deel-
nemende ondernemers. Dit gebeurde 

Vlnr: Karel Somers (directeur), Junior Trommar (student), Anique Crooijmans (Crooij-
mans mannenmode), Owen Peters (student), Henry van Vlerken (Centrummanager), 
Dirk Verlijsdonk (Docent Nuenens College) 

 WereldLichtjesDag Nuenen 

“Jij blijft altijd  
ons lieve kind”
Op zondagavond 9 december vindt ook 
in Nuenen een bijeenkomst plaats ter 
gelegenheid van WereldLichtjesDag. 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor ou-
ders/gezinnen uit Nuenen en omgeving 
die ooit een kind verloren hebben, onge-
acht wanneer dit was en hoe oud het 
kind was. Of het nu gaat om een kindje 
dat is overleden tijdens de zwanger-
schap 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 dro-
men die niet uitkwamen verbindt ons op 
deze bijzondere avond met elkaar. 
Deze avond wordt georganiseerd door 
ritueelbegeleider Michelle van Hout 
en vindt plaats 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 mu-
zikale omlijsting wordt verzorgd door 
Marieke van der Leijé, een jonge geta-
lenteerde zangeres.
De inloop is om 18.30 uur en we starten 
om 18.45 uur met een programma van 
woorden, licht en muziek. Na afloop is er 
buiten gelegenheid voor een kop koffie 
of thee en ontmoeting. Alleen bij neer-
slag zal het programma binnen plaats-
vinden. Omdat wij dit graag goed orga-
niseren, vragen wij u u hiervoor tijdig 
aan te melden en daarbij het volgende 
aan te geven: uw naam, met hoeveel per-
sonen 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 
graag voor vrijdag 7 december
Aanmelden kan via het contactformu-
lier op de website van Michelle van 
Hout Ritueelbegeleiding: www.mi-
chellevanhout.nl, via een mail aan in-
fo@michellevanhout.nl of telefonisch 
06-10130803.
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.

Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.comVecteezy.com

 BoerenBruiloft CV De Wetters
Op 14 december aanstaande wordt het boerenbruidspaar van carnaval 2019 bij 
CV De Wetters bekendgemaakt. Het belooft een ludieke, interactieve avond te 
worden. Je kunt met een kleine voorsprong aan deze avond beginnen door de on-
derstaande puzzel op te lossen en daarmee een eerste aanwijzing te krijgen. Let 
op: volgende week komt er nog een. Veel puzzelplezier!

 Bonte Avond CV De Wetters
Het carnavalsseizoen is alweer in volle gang en ook dit jaar organiseert CV De 
Wetters weer twee Bonte Avonden. Zaterdag 19 januari en vrijdag 1 maart zullen 
de deuren van onze residentie Bekstage (De Koppel 7 te Nederwetten) opengaan 
om 18.30 uur voor een avondvullend programma vol humor en entertainment 
dat u niet wilt missen. De avonden zullen beginnen om 19.40 uur. Er zullen ver-
schillende tonproaters ten tonele verschijnen, waaronder Freddy van den Elzen, 
Andy Marcelissen en Marlon Kicken, maar u kunt ook genieten van muzikale op-
tredens van bijvoorbeeld 6 Kir Nix, Da Velt Op en Kuub!
De kaartverkoop voor de beide avonden start op zaterdag 1 december. Kaartjes à 
€ 12,- per stuk zijn verkrijgbaar in de kantine van RKVV Nederwetten en bij Rian-
ne Verhoeven (06 13 70 06 48), Thijs Slootshof 11 Nederwetten. 

De tent werd omgetoverd in een we-
reld van Apps & Games met een vleug-
je glitter. D.m.v. een vlog werd aan het 
publiek verteld hoe het jeugdtrio in 
Gerwen nu eigenlijk tot stand komt. 
De film verschafte hierover veel duide-
lijkheid, maar helaas eindigde de vlog 
met een grote crash… Net voor de 
crash was te zien dat twee kinderen 
aan het gamen waren op de PS4. De 
game die ze aan het spelen waren ging 
na de crash verder op het podium. Le-
den van de jeugdcommissie speelden 
vol overgave  het spel  en probeer-
den     de spelers  

neer  te  schieten. Toen dat was gelukt 
waren we benieuwd of er nog spelers 
waren met een nieuw leven. Gelukkig 
was dat zo! Het nieuwe jeugdtrio kreeg 
een tweede leven en de kinderen voor 
wie het ‘game over’ was, vormen samen 
de jeugdraad voor komend carnaval.

Jeugdprinses Amazing, Hofdame Fa-
bulous en Adjudant Excellent zullen 
samen het jeugdtrio gaan vormen voor 
carnaval  2019. De residentie zal tij-
dens de    jeugdmid-
dagen    o m g e t o -

   verd wor-
 den in een 

w e r e l d 

Amnesty Nuenen Schrijfmarathon

Ik doe mee!
Op één dag wereldwijd brieven schrijven tegen onrecht: dat is Amnesty's Write 
for Rights-schrijfacties (voorheen Schijfmarathon). We schrijven korte brieven 
voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd 
om wie ze zijn of werden vastgezet omdat ze voor hun mening uitkwamen.
Hoe meer mensen op 9 december aan Write for Rights-schrijfacties meedoen, 
hoe groter onze vuist tegen onrecht. Machthebbers die de mensenrechten 
schenden weten dankzij onze brieven dat de wereld over hun schouder meekijkt. 
Dat werkt. Want niemand wil te boek staan als onderdrukker, folteraar of tiran.
De schrijfmarathon zal worden opgeluisterd met muziek. Van Gogh kerkje,  9 
december van 14.00-17.00 uur.
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Bijna 20 jaar hoofdredacteurschap van 
Rond de Linde heeft mij veel voldoe-
ning gegeven. Nog steeds ervaar ik het 
als een feestdag als Rond de Linde op 
donderdag op de deurmat ligt. On-
danks het feit dat ik de berichten voor-
af heb gezien, is het toch weer heel an-
ders als alle artikelen door een strakke 
lay-out in een keurig jasje zijn gesto-
ken. Robbie van Lieshout is bij drukke-
rij Messerschmidt verantwoordelijk 
voor de opmaak. Hij volgde Karel Beks 
op die alweer een aantal jaar geniet van 
zijn pensioen.

De opkomst van de sociale media, de 
terugloop van de advertentie-inkom-
sten en het verminderde aantal abon-
nees, zijn er de oorzaak van dat veel 
dagbladen een noodlijdend bestaan lij-
den. Het weekblad Rond de Linde, dat 
gratis verspreid wordt, heeft zich ech-
ter goed overeind kunnen houden on-
danks de concurrentie van een andere 

weekkrant. Dit mede dankzij een vaste 
kern adverteerders en een iets groter 
verspreidingsgebied dat voor die ad-
verteerders natuurlijk extra interes-
sant is. We zijn onze adverteerders dan 
ook veel dank verschuldigd.

Samen met een zeer sterk gemotiveerd, 
professioneel, vrijwillig redactieteam, 
dat wekelijks een zeer lezenswaardig 
blad produceert , is het Rond de Linde 
gelukt stand te houden. Natuurlijk zijn 
onze bezorgers, die wekelijks door 
weer en wind actief zijn, een belangrij-
ke schakel. Zij zorgen voor een be-
trouwbare en adequate verspreiding en 
hiermee voor die extra binding met de 
bewoners van Nuenen ca. die elke week 
naar de krant uitkijken.

Rond de Linde is dé krant ‘van en voor 
Nuenen’ en straalt dit ook uit. De me-
dewerkers  hebben allen een sterke 
binding met de verschillende vereni-

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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60 Jaar Rond de Linde
Door Gerrit van Ginkel
 
We schrijven november 1958 als de allereerste Rond de Linde van de persen 
rolt. Een heus mededelingen- en advertentieblad, dat eens per veertien da-
gen, vier pagina’s dik en in een oplage van 1500 stuks, gedrukt wordt. Bin-
nen zeven jaar, om precies te zijn in 1964, wordt de Rond de Linde een 
weekblad en sindsdien is er geen week voorbij gegaan dat er geen uitgave 
is verschenen. Inmiddels is het november 2018 en zijn er dus meer dan 2900 
nummers gedrukt, 2930 om precies te zijn. Alle nummers vol met wetens-
waardigheden over ons mooie Nuenen en zijn omgeving.

 60 Jaar Rond de Linde

 60 

 60 

Van letters zetten naar desktop publishing

De ontwikkeling van onze krant in vogelvlucht
Door Nannie van den Eijnden

gingen, het sociale leven en de haarva-
ten binnen Nuenen. Onze redactie-
bijeenkomsten zijn informeel, de laat-
ste nieuwtjes komen over tafel en ‘het 
werk’ wordt verdeeld tussen de redac-
tieleden om samen iedere week tot een 

topproduct te komen. En dan is er last 
but not least natuurlijk de drukker/uit-
gever, die als Nuenense ondernemer 
gevestigd is in ons mooie Nuenen. 
Zonder hem, zou er wekelijks niet zo’n 
mooi product van de persen rollen.

Al deze elementen nodig bij het tot 
stand komen van Rond de Linde, ge-
ven mij het volste vertrouwen uit te 
zien naar een volgende mijlpaal: het 
75-jarig bestaan.

Het huidige redactie-team: 
Gerrit van Ginkel, Josine Janssen, Karin Aarts, Caroline van Nes, Mariët Jonkhout, Nannie van den Eijnden en Edwin Coolen

Zestig jaar geleden werd Rond de Linde gemaakt in een klein pand aan de 
Berg 76. Op de foto uit 1960 is te zien hoe de zijkant van het gebouw eruit is 
gehaald om de machines binnen te krijgen. Toen alle machines eenmaal op 
hun plaats stonden, is de muur dichtgemetseld en er een deur in gezet.

Tot 1964 verscheen de krant om de 
twee weken als een mededelingen- en 
advertentieblaadje voor de Nuenense 

inwoners. Vanaf dat jaar werd Rond de 
Linde wekelijks verspreid in een steeds 
groter wordende oplage. Nu zijn het er 
13.500 stuks.

In het begin werd de krant van voor tot 
achter met de hand gezet, lettertje 
voor lettertje. In een metalen letter-
haak werden de houten letters tot 
woorden gerangschikt in spiegelschrift 
en werden de regels op de gewenste 
maat uitgevuld. De regellengte werd 
met haken vastgezet. Rond 1968 werd 
er met letters van lood gewerkt, het 

zogenaamde ‘loodgieten’ per regel. Re-
gel voor regel werd een hele pagina op-
gemaakt. Voor een tekening of foto 
moest een cliché, een soort stempel, 
worden gemaakt.

Eind 1970 kwamen de eerste fotozet-
machines, die zetten alleen platte tekst 
op papier. Pagina’s werden in elkaar 
geplakt en van die pagina’s werden 
films gemaakt. Van die films werden 
vervolgens aluminium platen gemaakt, 
die van inkt werden voorzien en op pa-
pier werden afgedrukt.

In 1994 begon de opmaak van de krant 
via de computer en deed desk top pu-
blishing zijn intrede. Door deze ‘com-
puter-to-plate’ technologie was het 
maken van films niet meer nodig, de 
pagina’s werden meteen fotografisch 
op de plaat gezet en afgedrukt. De vel-
len papier werden toen nog met de 
hand ingestoken, nu gebeurt de pa-
piertoevoer machinaal. De vellen wor-
den ook automatisch in elkaar gesto-
ken en gevouwen tot eindproduct.

Voordat de platen worden gemaakt, 
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drukproef en paar keer nagekeken op 
taal, spelling en woordafbrekingen. De 
platen hebben een formaat van 605 x 
745 mm en gaan in de drukmachine. 
Ze pakken water en inkt op. Omdat de 
inkt olie bevat en water en olie elkaar 
afstoten, nemen alleen die delen van 
de plaat waar beeld op staat de inkt 
aan. De inkt wordt vervolgens op een 
rol gedrukt en dat levert een spiegel-
beeld op. Het spiegelbeeld van die rol-
len drukken we ten slotte af op grote 
vellen papier in vier basiskleuren. Er 
zijn vier rollen voor deze vier kleuren, 
CMYK: cyaan, magenta, yellow en 
zwart. Dit proces is volledig computer-
gestuurd. De drukvellen in een bepaal-
de kleur moeten precies goed liggen 
voor de druk in de volgende kleur, tot 
alle kleuren na elkaar zijn afgedrukt. 

De drukker drukt een stuk of 100 vellen 
in de vier kleuren en legt deze op de be-
oordelingstafel met lichtkast om ze één 
voor één met een loep op kwaliteit te 
beoordelen. Is het zwart niet zwart ge-
noeg, dan geeft hij meer inkt. Dit wordt 
ook wel ‘inschieten’ genoemd. De inkt 
is tegenwoordig 100% plantaardig. 
Vroeger droogde de inkt nauwelijks, 
daarom hadden de drukkers zo’n zwar-
te handen en kon men ruiken dat Rond 
de Linde in de bus lag!

1960, Drukkerij Messerschmidt aan de Berg 76 Nuenen
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Mijn bijdrage(n) aan Rond de Linde 

dat kon in Rond de Linde niet. Geen 
kritische noten richting gemeentebe-
stuur, geen eigen meningen over wel of 
geen vierbaans Europalaan, nee ge-
woon schrijven wat er in Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten gebeurde, punt. 
De opening van het zwembad, een 
nieuwe naam voor de Telefoonstraat of 
de opening van een nieuwe winkel, zo-
iets dus. Maar uiteindelijk kon mijn co-
lumn ‘Nuenense Nootjes’ verhuizen 
van Groot-Eindhoven naar Rond de 
Linde. Na verloop van tijd moest deze 
wel een andere naam krijgen. De co-
lumn ‘Langs de k(r)ant’ zag het licht. 
Daarin kon ik toch mijn kritische kant-
tekeningen en opmerkingen, ook rich-
ting gemeentebestuur, kwijt. Terugkij-

Het is inmiddels meer dan 40 jaar gele-
den dat de toenmalige uitgever van 
Rond de Linde, Bert Cuijpers, mij vroeg 
of ik niet voor Rond de Linde wilde 
schrijven. Ik sputterde aanvankelijk te-
gen omdat ik al, samen met Cees van 
Keulen, voor het weekblad Groot-Eind-
hoven bezig was. Maar goed, schrijven 
voor twee bladen had ook zijn charme. 
En over hetzelfde onderwerp was het 
gemakkelijk twee artikelen te maken 
door bijvoorbeeld de kop te veranderen 
of enkele passages weg te laten of toe te 
voegen. Maar ongebreideld schrijven 
voor Rond de Linde was er niet bij. Dat 
wil zeggen, Bert Cuijpers drukte mij 
vooral op het hart niet zo kritisch te 
schijven als in Groot-Eindhoven, want 

Roland van Pareren in 1958: 
Als 10-jarig jochie journalist in spé …
Roland van Pareren in 1958: 
Als 10-jarig jochie journalist in spé …

Prettige 
Rond de Linde-medestanders
Een niet gedetailleerde terugblik over mijn ruim 40-jarige verbondenheid 
met vele Rond de Linde-collega’s geeft alleen prettige onvergetelijke herin-
neringen. De prilste contacten zijn ongetwijfeld  wat gereserveerd geweest, 
zeker gezien de nieuwe activiteiten als redacteur. Maar in het dorp Nuenen 
van toen kenden we bijna alleman. D’r liepen wel eens op een zonnige mid-
dag wat onbekende nieuwkomers netjes over de paadjes in het park. Maar 
verder was de begroeting van onze dorpsgenoten meestal Brabants joviaal 
met voornaam.

De terugblik brengt me allereerst naar 
de geanimeerde vergaderingen van 
uitgevers en redactie. Vanuit de uitge-
verslobby steeds een respectvolle be-
nadering  met belangstelling voor je 
schrijverswerk en ingezonden artike-
len. De gehoorde opmerkingen uit de 
gemeenschap werden besproken en de 
positieve wensen ter harte genomen. 
Ook werd informatie uit de professio-
nele wereld ingewonnen en aanbevolen 
b.v. geen te lange artikelen, tussenkop-
jes plaatsen, zo mogelijk korte zinnen 
en gebruik de voor- en achternamen 
van de dorpsgenoten. 

Natuurlijk blijven de vieringen van het 
25-, 40- en 50-jarig bestaan van Rond 
de Linde keivast op de harde schijf 
staan, ook al kenden we die termen 
toen nog niet. Deze jubilea werden ver 
buitenshuis gevierd. De uitgevers en re-
dactieleden bezongen ze met partners 
in het buitenland. Samen brachten we 
in jubileumstemming zo meerdaagse 
bezoeken aan Wenen, Londen en Gent.

Opdracht of verzoek
Of het op verzoek was van de uitgevers 
weet ik niet meer, maar elke redacteur 
had zo zijn eigen schrijfterrein. Een beet-

Het Kruisbeeld aan het boord, gemaakt door Hugo Brouwer (1913-1986) 
is geplaatst op Goede Vrijdag 1958.
Hugo Brouwer woonde en werkte een groot deel van zijn leven in het 
Nuenens Broek.

Fotogra� e: LAVFotogra� e/ Zó Nuenen nr 21

NUANCE •• 23

Het verleden en heden van het door 
Willem Messerschmidt gestarte familiebedrijf 
komen prachtig samen in de entreehal. 
Links herinnert een foto in zwart-wit aan het 
eerste onderkomen van de drukkerij, rechts 
hangt een luchtfoto die het huidige 
bedrijfsgebouw in volle glorie heeft 
gevangen. “Mijn vader is in 1961 aan de 
Berg begonnen”, aldus Luuk Messerschmidt. 
“Sinds 1972 zijn we hier gehuisvest.” Met ‘hier’ 
bedoelt hij het ruim bemeten pand aan de 
Berkenbos 6 te Nuenen, waar Luuk alweer 
een kleine twintig jaar zijn enthousiaste team 
aanvoert. Daarbij geniet hij de volle support 
van zijn vrouw Lian, want ook zij is werkzaam 
binnen het bedrijf.

Totaalpakket
Op het kantoor blijkt direct de veelzijdigheid 
en expertise van Drukkerij Messerschmidt. 

Op tafel liggen verschillende producties die 
de afgelopen jaren aan dito klanten werden 
geleverd. “In principe kunnen we alles
drukken op papier. Daarnaast verzorgen we 
het complete ontwerp en de vormgeving van 
onze creaties. We bieden een totaalpakket. 
En dat onder één dak.” Het is de absolute 
kracht van Messerschmidt. Een kwaliteit die 
steevast leidt tot tevreden opdrachtgevers. 
Of ze nu ze aankloppen vanuit zakelijk of 
particulier oogpunt. “We streven naar een 
kwaliteitsoplossing waarmee het beoogde 
doel wordt bereikt. Met minder nemen we 
geen genoegen. Daarom denken we ook 
graag mee met de klant, zodat we op zijn 
vraag altijd het meest passende antwoord 
kunnen geven.” 

Stappen maken
Het multidisciplinaire karakter van Drukkerij 
Messerschmidt komt andermaal tot uiting in 
de productiehal. 
De Speedmaster, de hypermoderne en super-
degelijke vijfkleurendrukpers van het bedrijf, 
valt direct op het netvlies. Een stukje verder is 
een juweeltje uit vroeger tijden driftig bezig 
met de productie van het mooiste
foliedrukwerk. En zo telt de hal nog diverse 
andere machines voor het vervaardigen van 
grafische producten, waardoor
Messerschmidt in elke behoefte kan voorzien. 
Ook als het gaat om digitaal printen. In een 
aparte ruimte vinden we namelijk een batterij 
apparaten die onder meer wordt ingezet 
wanneer geboortekaartjes, huwelijkskaarten, 
posters op A1-formaat of zelfs compleet met 
lijst geleverde canvas doeken op het 

verlanglijstje staan. “We maken contant 
stappen, in alle opzichten”, zegt Luuk trots. 
“Met oog voor de klant en het milieu. Daarom 
gebruiken we geen schadelijke chemicaliën, 
maar plantaardige inkten en
ontwikkelvloeistoffen op zeepsopbasis. 
En verder weten we de hoeveelheid afval tot 
een minimum te beperken. Dat alles doen we 
niet vanwege de regels, maar juist omdat we 
het zélf zo belangrijk vinden.” 

Berkenbos 6 
5672 AK Nuenen
T 040 283 12 00
www.drukkerijmesserschmidt.nl

De verrassende veelzijdigheid van

Drukkerij Messerschmidt

Dat huis-aan-huiskrant Rond de Linde er al 

53 jaar wekelijks van de persen rolt, zullen veel 

Nuenenaren wel weten. Maar dat je bij Drukkerij 

Messerschmidt ook terecht kunt voor vele andere 

soorten drukwerk is een wat minder bekend 

gegeven. Want of het nu gaat om brochures,

folders, briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, 

foliedrukwerk of familiedrukwerk, het bedrijf 

heeft alles in huis om zakelijke en particuliere 

opdrachtgevers op maat te bedienen met een 

eersteklas en vriendelijk geprijsd eindresultaat. 

Inclusief ontwerp, opmaak en nabewerking. 
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Gerwen in 1958 
In 1958 ziet het centrum van Gerwen er heel anders uit dan van-
daag de dag. De oude Sint-Clemenskerk was nog de Gerwense 
parochiekerk en Josephus van Griensven was de pastoor. Voor 
de kerk stond de oude pastorie waar de legendarische pastoor 
Frenken nog tot 1952 had gewoond. Van het dorpsplein, de 
Heuvel, was in 1958 nog geen sprake. Op die plek was de om-
muurde pastorietuin. De straat waaraan de pastorie en ook de la-
gere school was gelegen, heette de Schoolstraat. Tegenover de 
muur was aan de Schoolstraat het café van Jan van Berlo. Nu, an-
no 2018, is de muur gesloopt, het dorpsplein de Heuvel met een 
kiosk gerealiseerd, de oude Sint-Clemenskerk in bezit genomen 
door de Priesterbroederschap Pius X, op de fundamenten van 
de oude pastorie een nieuwe gebouwd en de ‘nieuwe’ Sint-Cle-
menskerk aan de overkant is inmiddels ook al weer 50 jaar oud. 
Het café van Jan van Berlo is inmiddels restaurant De Drie Ge-
broeders geworden. Op de plaats van het pakhuis van de Boe-
renbond Nuenen-Gerwen aan het Laar werd garage Janssen ge-
bouwd die inmiddels ook weer op afbreken staat om op die loca-
tie woningen te kunnen realiseren. 

De ommuurde pastorietuin van de Sint-Clemenskerk met links het café van Jan 
van Berlo aan de Schoolstraat  (foto: archief heemkundekring De Drijehornick)

je afgebakend gebied naar belangstelling, 
bekendheid  en/of hobby toebedeeld. We 
kenden o.a. de afdelingen sport, winkels 
en bedrijven, politiek en feestelijke varië-
teiten. Hoogstwaarschijnlijk en gevoels-
matig is zo’n verdeling tot stand geko-
men om geen overspannen redacteurs te 
krijgen met dreigende burn-outs. De 
hoofdredacteur was zo’n beetje de kop 
van jut, de krachtpatser die alle koude 
en warme allerhande van allerwegen 
komende commentaren en telefoon-
tjes mocht opvangen. Vraag er Gerrit 
maar eens naar, die kan het van heden-
daags weten.

Droeve herinneringen
Bij het teruglezen van dit typewerk 
lijkt in het verleden in Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten en Eeneind alleen 
nieuwsgaring te zijn geweest van vro-
lijke berichten voor Rond de Linde. 
Minder leuk, maar ook behorend tot 
en passend in de doelstellingen van 
Rond de Linde  zijn de berichten aan-
gaande overlijdens en verhuizingen 
van bekende  Nuenenaren. Hier herin-
ner ik me direct het overlijden van 
burgemeester Jhr. Jan Smits van Oijen 
en we brachten ook een laatste groet 
aan pastor Henk Gerrits. Verder ver-
huisden in mijn tijd o.a. dominee Ad 
Wijlhuizen en burgemeester Mr. René 
Gerrits. Eveneens geen vrolijk nieuws 
was  het zagen aan de eeuwenoude zie-
ke lindeboom en het vermorzelen van 
de historische panden aan de Berg. 

Laatste contact
Na mijn afscheid als redacteur ben ik 
nog vele jaren, als laatste contact met 
ons weekblad, op de drukkerij als cor-
rector actief geweest. Samen met Mar-
leen vele uren secuur gelet op de letter 
‘t’ bij “hij wordt stiller” en de dubbele ‘l’ 
bij “onmiddellijk stil zijn”. Zeer op-
merkzame lettergroeten aan RdL.
Rond de Linde was, is en blijft hét 
Nuenense weekblad voor al het plaat-
selijke nieuws.

 Gust de Haan
Oud oud-redacteur

 

Mijn eerste kennismaking met Rond de Linde was eigenlijk al voordat het 
blad in 1958 voor het eerst verscheen. Onze overbuurman aan de Berg was 
namelijk drukkerij Bex. Naast drukker was de heer Bex - in die tijd had een 
oudere heer geen voornaam - ook winkelier. Dat wil zeggen er werden kaar-
ten en zo verkocht, maar rond kerstmis verkocht hij ook kerststallen en kerst-
artikelen. Samen met mijn vader hebben we daar toen beeldjes voor de 
kerststal en kerstballen voor de kerstboom gekocht. In 1958 ging drukkerij 
Bex de eerste Rond de Lindes drukken. Na de Bex-jaren werd de drukkerij 
heel even omgevormd tot drukkerij Gransbergen, maar al snel kwam Willem 
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kend kan ik toch wel stellen dat het uit-
eindelijk een fijne, creatieve en 
leerzame periode daar bij Rond de Lin-
de was. Jaarlijks een etentje met uitge-
vers en redactie en eens per jaar kwam 
mevrouw Messerschmidt met een en-

velop met inhoud aan de deur. Rond de 
Linde, en dus wij allemaal in Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en op ‘t Eeneind: 
proficiat met het 60-jarig bestaan!

Roland van Pareren

De Loofboom Linde

Dat waren de activiteiten in het Van 
Gogh-jaar 1984 (100 jaar na Van Goghs 
verblijf in ons dorp), toen onder veel 
meer Prinses Juliana naar Nuenen 
kwam en toenmalig commissaris van de 
Koningin, van Agt (op tijd bij de prinses 
en verder altijd veel te laat) het stand-
beeld van Vincent in het park onthulde; 
En er in dat jaar nog een expositie van 
echte Van Goghs in onze gemeente was. 
Vanzelfsprekend was een ander hoogte-
punt de postume benoeming van Vin-
cent tot ereburger van Nuenen.

Onze Tilia zogezegd; De wandelende 
tak van de familie, die eerst voor het 
kostershuisje stond en later verhuisde 
richting zilverschoon.
Werd sinds dat moment van planten in 
1994 over Rond de Linde gesproken 
dan voelde ik mij uiteraard ook direct 
aangesproken als ging het over een bo-
mende Terwisse. Of leek dat maar zo?

Wat speelde er zoal in die laatste 20 
jaar van de vorige eeuw en waar deed 
Rond de Linde verslag van?

In de twintig jaar, van 1981 tot 2001, dat ik burgemeester van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten mocht zijn, was in Nuenen sprake van veel lief en ook 
het nodige leed en Rond de Linde deed daar trouw en consciëntieus verslag 
van. In die periode heb ik altijd een goede verstandhouding met het week-
blad gehad en mocht ik het al eens niet eens zijn geweest met een publica-
tie - niets menselijks is immers (mag ik aannemen) noch de redacteuren 
noch ondergetekende vreemd- dan had ik het hoogstens in kleine kring 
over ‘Rond den Blinde’. Mag die goede verhouding soms ook geweten wor-
den aan het feit dat naast de sinds 1994 gekortwiekte Dorpslinde (de naam-
gever van het blad) in datzelfde jaar, bij mijn twaalf en een half jarige 
ambtsjubileum in Nuenen c.a., de Terwisse-Gerechtslinde werd geplant?

En er waren de evenementen in dat an-
dere van Gogh-jaar 1990 (100 jaar na 
Vincents overlijden) toen Koningin 
Beatrix Nuenen bezocht, de Kringgil-
dedag in ons dorp werd gehouden en 
er en scala aan culturele activiteiten in 
Nuenen werd ontplooid. 
In een ander gedenkwaardig jaar, 2000, 
vierde Nuenen dat het dorp 700 jaar 
daarvoor gemeenterechten kreeg. In 
dat jaar werd de poëzie-route gestart, 
zag het boek 700 jaar Nuenen van Coe-
nen het levenslicht en werd het monu-
ment van Hertog Jan onthuld.

Naast de jaarlijkse Koninginnedag en 
Bevrijdingsherdenking, de carnaval, de 
nieuwjaarsviering, de opening van de 
kermissen, de veulenkeuring, de triath-
lon en de ronde van Gerwen waren de 
heropening van het gerenoveerde 
Klooster in 1997 door staatssecretaris 
Nuis, de teloorgang van de Linde, het 
herstel van de oude kerk in Gerwen en 
de onthulling van het monument voor 
de kloosterorden in het Park bijzonde-
re happenings. 
En natuurlijk was er het regelmatige 
contact met Roeselaere dankzij Alfons 
Blomme! Zo zuinig (en boer-gondisch) 
als de ontvangsten in Nuenen en ons 
vervoer naar Roeselaere waren gere-
geld zo bourgondisch ging het er meest-
al in België aan toe.
 
Die laatste twee decennia van de vorige 
eeuw waren de jaren van de bouw in 
Nuenen Centrum en van Nuenen Oost 
en van de invulling op de industrieterrei-
nen op de Panakkers en het Eeneind; En 
voorts vormden de opening van de Smits 
van Oyenlaan alsmede de totstandko-
ming van diverse fietspaden, de realisatie 
van het nieuwe politiebureau, de nieuwe 
brandweerkazerne, Scarabee, de 1e Riet-
pluim, de bibliotheek en de Koppelaar, 
naast -dankzij fantastisch particulier ini-
tiatief - de start van de LON, de Kinder-
boerderij en de Dorpswerkplaats even zo 
vele bijzondere momenten.

Mijn oud-collega uit Westerhoven 
constateerde ooit, dat in iedere ge-
meente, hoe groot of klein ook, in we-
zen hetzelfde gebeurt. Alleen is het na-
tuurlijk zo - voeg ik er aan toe -dat iets 
wat in Eindhoven wellicht 10 keer per 
jaar plaatsvindt datzelfde in een kleine 
gemeente maar een keer in de tien jaar 
voorvalt.
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En ik mocht er acht jaar 
van meemaken!
 
Het was ergens in het jaar 2005 toen ik gevraagd werd lid van het redactie-
team te worden bij Rond de Linde. Op dat moment paste dat perfect in mijn 
arbeidszaam en persoonlijk leven; ik was gestart als ondernemer in Nuenen, 
nieuwsgierig naar alle mooi, oude verhalen over dit prachtige dorp en de 
mensen die Nuenen Nuenen maakte. Ik had toen niet kunnen bedenken dat 
dit ‘feestje’ 8 jaar zou duren.
 

In 2013 ben ik gestopt. Onze zaak 
groeide en ik kon eigenlijk het vrijwilli-
gerswerk voor Rond de Linde niet 
meer bolwerken. Eerlijk? Met een 
beetje pijn in m’n hart maakte ik een 
rationele keuze. Later kwam dat goed 
uit want in 2014 mocht in de mooiste 
rol in mijn leven aanvaarden; die van 
moeder. Het was goed zo. Een mooie 
tijd, mooie herinneringen en nog altijd 
een warm hart voor Rond de Linde. 
Luuk, redactie en alle anderen die elke 
week deze krant weer maken: gefelici-
teerd, op naar de 100!
 

Melanie Dumay
 

Met veel plezier en genot ben ik als 
vrijwilliger wekelijks voor Rond de 
Linde in de weer geweest. Toen nog 
met Wil en Gerrit samen als redactie-
team. De tijd dat ik ’s avonds geschre-
ven stukjes van inzenders door de bus 
gooide bij één van de twee heren kan ik 
me nog heugen. Later toen het team 
groter werd en de werkwijze steeds 
meer professionaliseerde, kregen we 
alleen nog digitale inzendingen. Dat 
scheelde veel op en neer gefiets. We 
breidden uit en in de laatste jaren zat 
de vergadertafel vol. Eens per maand 
kwamen we als redactieteam bij el-
kaar; op vrijdagavond voor een verga-
dering en voor een ‘Meet en Greet’ 
met de inwoners van Nuenen. Niet ge-
heel toevallig op vrijdagavond, want de 
rondvraag vond altijd plaats in Schaf-
rath. Gezelligheid, teambuilding, 
mooie gesprekken en ontmoetingen 
dat is wat ik me ervan herinner. En niet 
alleen op die vrijdagavonden; ook elke 
week weer mooie inzendingen. We 
wisten wat de inwoners van Nuenen 
bezig hield, maar waren ook op de 
hoogte van de nieuwtjes, ontwikkelin-
gen, perikelen en gevoeligheden.
 
Ik herinner me nog een politiek debat; 
dat ging er niet zacht aan toe. Toch 
was het bijzonder: dat wij als Rond de 
Linde vaak de primeur hadden. Ik heb 
genoten van de verhalen, van het his-
torisch besef dat Rond de Linde had, 
van de ins and outs die ons dorp had 
en nog heeft. Ik mis het zo ‘mee en dan’. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen
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De èchte Nuenense krant   
zestig jaar, echt waar....
De uitgifte van Rond de Linde getuigt van fantasie, traditie, humor en durf. 
Een gebeurtenis van groot belang voor de gehele Nuenense bevolking, een 
evenement. Dat staat te lezen in het eerste nummer van Rond de Linde. Eind 
november 1958 werd Rond de Linde gelanceerd. In dat jaar kwam Spoetnik 
1, de eerste Russische kunstmaan weer op aarde, kwam de DAF 600-perso-
nenauto op de markt en ook de eerste stereolangspeelplaat. Rond de Linde 
verschijnt na zestig jaar nog steeds. Een gelukwens voor deze zestigjarige. 
PROFICIAT!

den, waren de uitgevers van Rond de 
Linde. In het advertentieblad was 
plaats voor gemeentenieuws en me-
dedelingen van allerlei verenigingen. 
Een opvallende rubriek was de bur-
gerlijke stand met geboorten, huwe-
lijken, huwelijksaangiften en overlij-
dens. Vroeg of laat werd elke inwoner 
van onze gemeente dus in Rond de 
Linde vermeld.
In de loop der jaren is Rond de Linde 
gegroeid naar het weekblad anno nu, 
met aandacht voor gemeentenieuws 
en kerkberichten, voor sport, kunst en 
cultuur. Ingezonden brieven, co-
lumns, een activiteitenagenda en een 
puzzelhoek en dat wekelijks gratis in 
de bus. 
Geen aandacht voor actuele gekte, 
want waan van de dag past niet in een 
weekblad. Wel nuttige informatie, al 
of niet ter aanvulling op de stroom 
aan nieuws uitgestort door zgn. socia-
le media. 
Een gelukwens is hier op zijn plaats, 
voor alle bezorgers, redactieleden, fo-
tografen, adverteerders, drukker en 
uitgever. Ook namens de lezers van 
harte proficiat! Zestig jaar is een mijl-
paal, echt waar.

Zestig jaar geleden was Rond de Lin-
de een 14-daags verschijnend mede-
delingen- en advertentieblad voor de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. Gestart met een oplage 
van 1500 stuks, vier pagina’s in zwart-
wit gedrukt met soms een fotootje. 
Omdat de dorpen Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten destijds zo mooi 
rond de lindeboom aan de Berg lagen 
kwam de dorpskrant uit onder de 
naam ROND DE LINDE. Die drie dor-
pen liggen er nog en Rond de Linde, 
vanaf 1964 een weekblad, heet nu 
ook “De enige échte Nuenense krant”. 
Niet alleen tekst, ook veel kleurrijke 
foto’s, aardig wat pagina’s en een op-
lage van 13.500 exemplaren. Een 
weekblad waar reikhalzend naar 
wordt uitgezien door de trouwe lezers 
rond de lindeboom. Tussen twee 
haakjes: dit weekblad verschijnt ook 
in Lieshout, Mariahout en ligt bij Jum-
bo Stiphout en AH Brandevoort/Hel-
mond. En  Rond de Linde heeft via 
www.ronddelinde.nl ook belangstel-
lende lezers buiten het verspreidings-
gebied, in binnen- en buitenland. 
Een paar plaatselijke middenstanders, 
destijds aangeduid met neringdoen-

Burgemeesters/
wethouders 

in 1958

Wethouder Willem Schuts

Burgemeester Oscar Haffmans

Wethouder André van Wijk 
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Het verleden en heden van het door 
Willem Messerschmidt gestarte familiebedrijf 
komen prachtig samen in de entreehal. 
Links herinnert een foto in zwart-wit aan het 
eerste onderkomen van de drukkerij, rechts 
hangt een luchtfoto die het huidige 
bedrijfsgebouw in volle glorie heeft 
gevangen. “Mijn vader is in 1961 aan de 
Berg begonnen”, aldus Luuk Messerschmidt. 
“Sinds 1972 zijn we hier gehuisvest.” Met ‘hier’ 
bedoelt hij het ruim bemeten pand aan de 
Berkenbos 6 te Nuenen, waar Luuk alweer 
een kleine twintig jaar zijn enthousiaste team 
aanvoert. Daarbij geniet hij de volle support 
van zijn vrouw Lian, want ook zij is werkzaam 
binnen het bedrijf.

Totaalpakket
Op het kantoor blijkt direct de veelzijdigheid 
en expertise van Drukkerij Messerschmidt. 

Op tafel liggen verschillende producties die 
de afgelopen jaren aan dito klanten werden 
geleverd. “In principe kunnen we alles
drukken op papier. Daarnaast verzorgen we 
het complete ontwerp en de vormgeving van 
onze creaties. We bieden een totaalpakket. 
En dat onder één dak.” Het is de absolute 
kracht van Messerschmidt. Een kwaliteit die 
steevast leidt tot tevreden opdrachtgevers. 
Of ze nu ze aankloppen vanuit zakelijk of 
particulier oogpunt. “We streven naar een 
kwaliteitsoplossing waarmee het beoogde 
doel wordt bereikt. Met minder nemen we 
geen genoegen. Daarom denken we ook 
graag mee met de klant, zodat we op zijn 
vraag altijd het meest passende antwoord 
kunnen geven.” 

Stappen maken
Het multidisciplinaire karakter van Drukkerij 
Messerschmidt komt andermaal tot uiting in 
de productiehal. 
De Speedmaster, de hypermoderne en super-
degelijke vijfkleurendrukpers van het bedrijf, 
valt direct op het netvlies. Een stukje verder is 
een juweeltje uit vroeger tijden driftig bezig 
met de productie van het mooiste
foliedrukwerk. En zo telt de hal nog diverse 
andere machines voor het vervaardigen van 
grafische producten, waardoor
Messerschmidt in elke behoefte kan voorzien. 
Ook als het gaat om digitaal printen. In een 
aparte ruimte vinden we namelijk een batterij 
apparaten die onder meer wordt ingezet 
wanneer geboortekaartjes, huwelijkskaarten, 
posters op A1-formaat of zelfs compleet met 
lijst geleverde canvas doeken op het 

verlanglijstje staan. “We maken contant 
stappen, in alle opzichten”, zegt Luuk trots. 
“Met oog voor de klant en het milieu. Daarom 
gebruiken we geen schadelijke chemicaliën, 
maar plantaardige inkten en
ontwikkelvloeistoffen op zeepsopbasis. 
En verder weten we de hoeveelheid afval tot 
een minimum te beperken. Dat alles doen we 
niet vanwege de regels, maar juist omdat we 
het zélf zo belangrijk vinden.” 

Berkenbos 6 
5672 AK Nuenen
T 040 283 12 00
www.drukkerijmesserschmidt.nl

De verrassende veelzijdigheid van

Drukkerij Messerschmidt

Dat huis-aan-huiskrant Rond de Linde er al 

53 jaar wekelijks van de persen rolt, zullen veel 

Nuenenaren wel weten. Maar dat je bij Drukkerij 

Messerschmidt ook terecht kunt voor vele andere 

soorten drukwerk is een wat minder bekend 

gegeven. Want of het nu gaat om brochures,

folders, briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, 

foliedrukwerk of familiedrukwerk, het bedrijf 

heeft alles in huis om zakelijke en particuliere 

opdrachtgevers op maat te bedienen met een 

eersteklas en vriendelijk geprijsd eindresultaat. 

Inclusief ontwerp, opmaak en nabewerking. 
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Nederwetten in 1958 
In 1958 staan aan een zijweg van de Hoekstraat in 
Nederwetten twee eeuwenoude boerderijen. Hoewel het 
gebied De Koppel heet, zijn deze boerderijen genummerd 
aan de Hoekstraat, nummer 26 en nummer 28. De bewoners van 
nummer 28 waren Joost Rooijakkers en Martha de Louw en 
nummer 26 werd bewoond door Frans Bekkers en Drieka van 
Stiphout en later door Gerrit Raaijmakers en Tina Rooijakkers. 
De twee boerderijen zijn gesloopt in 1975 om plaats te maken 
voor de bouw van wat toen nog ‘bejaardenwoningen’ heette. Ook 
de nieuwe Sint-Jozefschool werd er gebouwd. Inmiddels is op 
deze locatie door de gemeente en woningbouwvereniging Helpt 
Elkander de MFA (multifunctionele accommodatie) gereali-
seerd. In de MFA zijn opgenomen basisschool St. Jozef, dorps-
huis ‘De Koppelaar’, de buitenschoolse opvang van Kids Society 
Erica en een gymzaal. Rondom de MFA zijn zes sociale huurap-
partementen en vijf huurwoningen voor ouderen gebouwd.

De boerderijen van Frans Bekkers (links) en Joost Rooijakkers (rechts) met 
op de achtergrond de Lambertuskerk (foto: Cees van Keulen) 

 

De Loofboom Linde
Zo kende ook Nuenen in mijn tijd - ge-
lukkig op bescheiden wijze - uiterst 
trieste voorvallen als moord en dood-
slag, burenruzies, geluidsoverlast, een 
pyromaan en niet te vergeten de car-
navalsbrand in 1998 in Nederwetten, 
vondelingen, bedreigingen, wietvond-
sten, een windhoos, de varkenspest en 
RAZOB-problemen. 
En soms legde een wethouder, al dan 
niet onder dwang, het bijltje er bij neer. 
Ook dat nog! En dat waren al met al 
nog best veel bijltjes!

Het is maar een greep uit ‘het leven 
van de burgemeester in de kleine ge-
meente’ zoals oud-collega Schakel het 
eens omschreef. In casu in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten.
En al die jaren deed Rond de Linde ge-
trouw verslag van al dat wel en wee in 
onze gemeente, een gebeuren dat in de 
periode 1990-2000 veelal overscha-
duwd werd door het continue ijveren 
van de grote buur om met name Nue-
nen (en Waalre) te annexeren. 
Uitgerekend op 11-11-1993 (echt iets 
voor carnaval) werd het Nuenens col-
lege in Eindhoven ontboden (vriende-
lijk uitgenodigd zei men daar) om te 

horen dat Eindhoven de begerige an-
nexatie-blik op Nuenen c.a. (en Waal-
re) had gericht en er alles aan zou doen 
om het beoogde doel te bereiken.
Een streven naar herindeling, hinderlijk 
en tijdrovend, waaraan mede door het 
Bestuurlijk Overleg van zeven Randge-
meenten om Eindhoven, onder leiding 
van Nuenen, alsmede onder aanvoering 
van het uiterst actieve Nuenense actie-
comité voor zelfstandigheid op grond 
van argumenten tien jaar tegenstand 
werd geboden. En met succes!! Ook op 
dit onderwerp was Rond de Linde een 
bondgenoot, die getrouw verslag uit-
bracht van de stand van zaken. En zo 
blijft de geschiedenis zich herhalen!!

Ik eindig, zoals ik dat ongeveer 35 en 20 
jaar geleden deed: “Ik hoop en wens, 
dat Rond de Linde nog in lengte van ja-
ren diezelfde informatie- en medede-
lingenbron mag blijven voor de Nue-
nense inwoners. En mede daarom wens 
ik het weekblad, redactie, uitgevers en 
medewerkers nog een lang, succesvol 
en bloeiend bestaan toe. Loof de loof-
boom Linde !!

Harry Terwisse
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Een goede relatie    
met Rond de Linde......
In de periode 1972 tot en met 1982 mocht ik het genoegen hebben om als free-
lance journalist te mogen werken Rond de Linde, het Weekblad voor hét 
nieuws uit Nuenen c.a.. In die tijd heette het blad nog Rond de Linde, medede-
lingen- en advertentieblad. Het blad was immers in 1958 opgericht door enke-
le zeer ondernemende middenstanders uit ons dorp, t.w. Drukkerij Bex (kort 
daarna overgenomen door Drukkerij W. Messerschmidt), J. Pero, J. Pastoor, 
Leo Mesman en L. Cuypers, om elke veertien dagen nieuws van verenigingen 
en advertenties bij de Nuenense inwoners in de brievenbus te stoppen. 

Kabinet & Voorlichting, vond men het 
vanuit gemeentebestuur beter en raad-
zamer dat de raadsverslagen voor 
Rond de Linde niet meer door mij be-
schreven zouden worden. In plaats 
daarvan heb ik nadien nog jarenlang 
als vaste notulist van de raadsvergade-
ringen de notulen verzorgd.

Toch mocht ik nog wel doorgaan met 
het schrijven van andere verhalen en 
niet te vergeten met een eigen rubriek-
je van “Onder de Lindeboom beweert 
men dat….”. In dit rubriekje kon ik mij 
uitleven met allerlei nieuwtjes en actu-
aliteiten en gebeurtenissen in ons 
dorp, soms gelardeerd met quasi uit-
smijtertjes naar deze of genen, hetgeen 
niet altijd in goede aarde viel en in 
dank werd afgenomen. Het gebeurde 
dan wel eens dat, wanneer Rond de 
Linde op de donderdagavond bij men-
sen in de bus was gevallen, er nog laat 
een telefoontje bij mij thuis ging van 
een verontwaardigde lezer, die naar 
zijn mening niet juist of op een onheu-
se manier voor het voetlicht was ge-
bracht bij de lezers. In die tijd gold nog 

In deze tien jaar, waarin ik (tot heden) 
met dit blad een goede relatie heb mo-
gen opbouwen, hield ik mij voorname-
lijk bezig met het verslaan van de 
raadsvergaderingen waarvoor meestal 
de gehele voorpagina ingeruimd werd. 
Ook toen al verliepen de raadvergade-
ringen soms wat rommelig en het op 
de man spelen bij debatten. De toen-
malig hoofdredacteur (Jan van Stip-
donk) vroeg mij menigmaal om die el-
lenlange en soms wat al te kritische 
verhalen wat te kuisen en in te korten. 
Soms deed ik dat wel op het gevaar af 
dat ik dan niet elk raadslid, die naar 
zijn mening wat belangrijks gezegd 
had, niet met zijn naam en verhaal in 
mijn verslag genoemd was. Zo kreeg ik 
eens van zo’n raadslid de opmerking te 
horen: wiens brood men eet, diens 
woord men spreekt, daarmee doelend 
dat ik als ambtenaar en werkzaam op 
het gemeentehuis, als zodanig mijn 
verhaal te veel naar de zijde van het ge-
meentebestuur had geschreven. Op 
het moment dat ik in 1978 overstapte 
van mijn toenmalige functie bij Ruim-
telijke Ordening naar de functie van 

dat men niet zomaar alles kon zeggen 
en schrijven, dit in tegenstelling tot de 
huidige tijd waarin (gelukkig) meer 
vrijheid en soepelheid is toegestaan. 

Een bijzonderheid in deze tien jaar dat 
ik voor Rond de Linde mocht schrij-
ven, was het mede opmaken van een 
extra editie bij gelegenheid van het 
plotseling overlijden van de toenmali-
ge burgemeester Jhr. Mr. Jan Smits van 
Oyen op zaterdag 5 februari 1977. In 
dat weekend hebben we toen met ver-
eende krachten een uitgebreide editie 
van Rond de Linde ‘In memoriam bur-
gemeester Smits van Oyen’ in elkaar 
gezet,
Goede en onuitwisbare herinneringen 
heb ik aan een tweetal reizen, die ik 
met het bestuur en redacteuren mee 
mocht maken en beleven. Het bestuur 
van Rond de Linde toonden zich als 
goede gastheren. De eerste trip was in 
een vierdaags verblijf in Wenen waar 
we logeerden in Hotel Versailles en 
een tweede vierdaagse reis ging naar 
Londen. Veel plezier hebben we bij 
beide uitstapjes beleefd met elkaar ge-
maakt, maar ook veel gezien tot in het 
nachtleven toe. 
Voorts hadden waren de jaarlijkse gro-
te redactievergaderingen met het be-
stuur in café Schafrath altijd bijzonder 
gezellig met een drankje en een etentje 
‘vergaderden’ we door tot vaak in de la-
te uurtjes. Ook aan het meevieren van 
de diverse jubileumjaren: 25 jaar in 
1983, 40 jaar in 1998 en 50 jaar in 2008, 
blijven mooie herinneringen bewaard.

In mijn functie van Voorlichting & Ka-
binet heb ik met Rond de Linde steeds 
prettig samengewerkt bij het vervaar-
digen en opmaken van de wekelijkse 
gemeentelijke informatie pagina ’Van/
Voor de Gemeente. Tot op of soms 
over de deadline van het inleveren van 
informatie voor onze mede-inwoners 
kon ik altijd zonder problemen terecht 
bij de opmakers van deze pagina in het 
blad. 

In de voorbije zestig jaren, dat Rond de 
Linde nu bestaat, is de wens, uitge-
sproken in zijn voorwoord van de 
toenmalig burgemeester O.M. Haff-
mans, bij het uitkomen van het eerste 
nummer van Rond de Linde nog steeds 
van kracht en wordt wekelijks bewaar-
heid: ‘eendracht maakt macht’ en daar-
aan toevoegend dat het een blad zou 
worden en uitgroeien waarnaar reik-
halzend wordt uitgezien door de be-
woners van de dorpen “Rond de Lin-
de”,. Een grotere felicitatie en welver-
diend compliment kan ook nu weer 
herhaald en gemaakt worden bij dit 
zestig jarig jubileum van Rond de Lin-
de dat met de voortschrijdende tijd is 
meegegroeid. 

Rens Kuijten, 
oud-redacteur bij Rond de Linde

Stichting Veteraan Autobus
In 1958 reden twee autobussen van busmaatschappij Zuid-Ooster een 
paar keer per dag door Nuenen.
Lijn 2 (later lijn 21) Nijmegen-Lieshout-Gerwen-Nuenen-Eindhoven
Lijn 4 (later lijn 22) Gennep-Helmond-Gerwen-Nuenen-Eindhoven
Zowel heen als terug kon je 1x per uur gebruik maken van deze buslijn.

Steenfabriek
Hierbij de foto van de steenfabriek op het Eeneind rond 1958. 
Rechts boven op de foto is een deel van het Eeneind te zien. Nu 
is er het bedrijventerrein Eeneind gebouwd boven de spoorlijn!! 
Onder de spoorlijn is nu de uitbreiding van het Eeneind, o.a. de 
Hoge Mikkert en De Hofstad met omgeving.

60 jaar De Kievit in Nuenen

“De jeugd van de straat   
in de speeltuin”
Door Caroline van Nes

In februari 1958 ontvingen de inwoners van Nuenen 
bijgaande brief: de aankondiging van de oprichting 
van een speeltuin en tevens oproep om lid of dona-
teur te worden. Een speeltuin in het dorp was noodza-
kelijk omdat “een groot deel van onze jeugd zich moet 
vermaken op drassige weilanden en steeds drukker 
wordende verkeerswegen. Een toenemend aantal 
ongelukken en baldadigheden is hiervan het gevolg.” 
Zo valt in de brief van het bestuur te lezen, onderte-
kend door de Commissie van aanbeveling, bestaand 
uit burgemeester Haffmans, de pastoor en de domi-
nee en de hoofden van alle scholen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Schilderen
De Kievit opende op 27 september 
1958 en draait al 60 jaar uitsluitend op 
vrijwilligers. Dat het vinden van vol-
doende mensen ook in de begintijd al 
niet makkelijk was, bewijst een andere 
bewaard gebleven brief van 6 oktober 
aan de leden en verdere belangstellen-
den. In deze brief wordt vermeld dat 
het werk voor de speeltuin tot dan toe 
door een handjevol enthousiasten ge-
daan is. Er moet nog veel gebeuren: 
betere afrastering, plaatsen van meer 
speeltoestellen en alles schilderen in 
gezellige kleuren. In de brief daarom 
de volgende oproep: “Om dit alles 
sneller te kunnen verwezenlijken doen 
wij hierbij een beroep op de Nuenense 
huismoeders om hun echtgenoten op 
zaterdagmiddagen aan de speeltuin in 
bruikleen af te staan.” 

Vrijwilligers
In de begintijd was de speeltuin uit-
sluitend geopend voor de kinderen van 
leden van de vereniging. De contribu-
tie was 1 gulden per maand, per gezin. 
In de brief staat te lezen: “Wij wijzen er 
op, dat wij de kinderen van de leden 
zullen voorzien van herkenningsplaat-
jes. Dit gebeurt om controle mogelijk 
te maken.” 
Gelukkig is De Kievit nu voor iedereen 
toegankelijk, niet alleen kinderen uit 
Nuenen, ook uit de omgeving komen 
kinderen er graag spelen en in de zo-
mer plonzen in het zwembad. Maar 
wat niet veranderd is, is de noodzaak 
voor meer vrijwilligers, de Kievit kan 
altijd nieuwe mensen gebruiken. De 
brief sluit af met: “De speeltuin rekent 
nu op U. In het voorjaar kunt U op de 
speeltuin rekenen!!!!”

 

60 jaar Rond de Linde! 
Adverteerders, redactie,  
lezers, columnisten, fotografen  
en bezorgers

BEDANKT allen voor het in ons gestelde 
vertrouwen, waarop we hopelijk nog 
vele jaren mogen bouwen.

Team Rond de Linde

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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Senergiek: in het nieuws

Omdat er vele ideeën leven het vol-
gende voorstel:
Meld vooral wat u leuk zou vinden om 
te gaan doen bij een van ons. Wij be-
spreken dit in ons overleg en u hoort 
snel van ons. Wij willen gaan onder-
zoeken of voor de volgende mogelijk 
nieuwe activiteiten interesse bestaat. 
Meldt u zich aan bij diegene die ach-
ter deze activiteit staat.

Samen met u wordt er gekeken of en 
hoe dit opgezet gaat worden. Zo 

Op vele fronten zijn wij bezig om niet 
alleen onze trouwe leden activiteiten 
aan te bieden, maar bovenal jongere 
senioren aan ons te binden met een 
divers aanbod van activiteiten.
De commissie die daarvoor verant-
woordelijk is stelt zich middels onder-
staande foto graag aan u voor:
Zoals de foto laat zien, hebben we er 
erg veel zin in om samen met u te kij-
ken welke nieuwe activiteiten we op 
kunnen gaan zetten. Juist die waar u 
zin in heeft!

Zaterdag 8 december

Veel trekpaarden op 
Veulenkeuring Gerwen
 
De jaarlijkse veulenkeuring brengt veel trekpaarden op de been bij het Ger-
wense kerkplein. Zaterdag 8 december om tien uur begint deze keuring in 
de dorpskom van Gerwen. Het traditionele evenement trekt ook aardig wat 
kijkers en fotograferende en � lmende belangstellenden. Publiek heeft gra-
tis toegang. 

schappen. Er komen ook twee heng-
sten met afstammelingen. Dat zijn na-
tionaal kampioen 2018 Mette van ’t 
Rijkelhof uit Venhorst en nationaal 
kampioen 2016 Sien van de Dekker-
hoef uit Zijtaart.
De organisatie is bij de Stichting Cen-
trale Veulenkeuring Gerwen in erva-
ren handen. Het is reeds de 58ste keer 
dat er in Gerwen een veulenkeuring 
wordt gehouden. Tussen tien en drie 
uur komen alle paarden in actie. Rond 
half één is er een lunchpauze en daar-
na gaat de keuring verder.
 

 
Zo’n zeventig veulens tot en met dr ie 
jaar oud uit Nederland en België din-
gen mee naar de diverse kampioen-

Traditionele veulenkeuring in Gerwen…….(foto Cees van Keulen)

De klucht in Den Bosch 
Voor de derde keer waren er veel mensen uit Nuenen in Den Bosch voor de behandeling 
van het annexatie voorstel Nuenen-Eindhoven.
Precies 4 minuten voor het begin van de vergadering werd bekend dat er een wijzigings-
voorstel was gekomen die ook direct behandeld zou moeten worden. De chaos die dat 
veroorzaakte en de vele schorsingen, verkorten wel de tijd die er overbleef voor de behan-
deling van het annexatievoorstel. Er was sprake van veel onzekerheid bij de Statenleden. 
Pas op 7 december komt er nu echt duidelijkheid voor Nuenen.
Deze gang van zaken bij de provincie is nog slechter dan het er in de Nuenense Raad ooit 
aan toe ging. Een schandalige manier van werken die waarschijnlijk ook nog tegen alle 
procedures ingaat.
Gedeputeerde Spierings weet al sinds eind oktober dat er eindelijk het ‘concept Beleidska-
der Herindeling 2018’ van de minister BZK bij de IPO en VGN ligt voor instemming. De mi-
nister heeft blijkbaar ook al aangegeven dat zij toekomstige herindelingen nu al op dit 
nieuwe Beleidskader zal gaan beoordelen. In december komt het in het kabinet voor be-
handeling.
Dit was voor de provincie Noord-Holland een reden om al op 20 november af te zien van 
alle herindelingsvoorstellen, omdat die niet meer voldoen aan de nieuwe eisen. Die nieu-
we eisen beperken de taak van de provincie, stellen blijkbaar meer voorwaarden vooraf 
om aan het herindelingstraject te mogen beginnen en eisen meer onderbouwing van de 
argumenten en meer bewijs dat er verbetering optreedt. Aan al deze voorwaarden heeft 
Gedeputeerde Spierings (D66) niet voldaan, dus zou je denken dat de uitkomst duidelijk is. 
Trek het fusievoorstel in voordat het toch wordt afgeschoten.
Provincies hebben er blijkbaar een potje van gemaakt met hun regentenstijl, het negeren 
van regels en procedures, het negeren van meningen van hun burgers/referendum, en 
hun misleiding en leugens. (zie ervaringen van 5 wethouders van gefuseerde gemeenten 
met de desbetreffende provincies).
Maar… in Brabant viert de bureaucratie c.q. de plank voor de kop houding, c.q. kip zonder 
kop houding nog hoogtij. Het concept is nog niet definitief en de gedeputeerde wil daar-
om vasthouden aan de annexatie. Het enige dat zij wel wil doen is proberen om gedaan te 
krijgen dat Nuenen c.a. 8 jaar een wijkraad mag hebben om over lantaarnpalen etc. te 
praten, maar echt niet langer hoor.
Blijkbaar blijft de provincie er op staan om ongeveer 10 tot 15 jaar op de samenleving ach-
ter te blijven lopen en te blijven hinderen i.p.v. te faciliteren. Zeg nou eens eerlijk, wat heb je 
aan zo’n provincie!
In Den Bosch moeten alle alarmbellen afgaan, zal de Gedeputeerde Staten het fusievoor-
stel in moeten trekken en heeft de Commissaris van de Koning er een taak bij om de regen-
tencultuur naar de standaarden van deze tijd te brengen, wil de provincie het kunnen 
overleven, c.q. functioneren, zonder dat de minister gedwongen is iedere keer in te grijpen 
en de provincie in feite onder curatele te stellen.
Op 7 december weten wij definitief wat de provincie nog mag besluiten.

Willemien Coolen, Van Maerlantstraat 12, Nuenen. 

Nuenen kan zelfstandig blijven als er 
bestuurlijk een andere wind gaat waaien
Waren de laatste weken de debatten in Provinciale Staten al erg spannend voor Nuenen of 
het wel of niet moet gaan fuseren met Eindhoven, de komende weken zal die spanning opge-
voerd gaan worden tot 7 december a.s. wanneer in de Statenzaal van het provinciehuis die 
uiteindelijke beslissing zal gaan vallen. De SP wil hierin een sleutelrol gaan spelen (is dat om 
straks stemmen binnen te halen?) en schenkt nu nog geen klare wijn in haar standpunt. Het 
laat daardoor Nuenen bungelen boven de afgrond. Burgemeester Houben en de coalitie spe-
len daar in mee en spreken over gekonkel bij de provincie. Het steeds maar weer weigeren, 
zulks op aanraden van diezelfde coalitie, om nog steeds niet aan tafel te willen gaan zitten 
met Eindhoven om tot een voor alle inwoners van Nuenen enigszins aanvaardbare oplossing 
te komen, is het blijkbaar niet waard. Het geeft hiermee aan dat zij er niet voor alle inwoners 
zijn om hun belangen te behartigen en blijven, stoïcijns zoals zij zijn, tegen beter weten in 
volharden in hun missie: kost wat kost het eigen pluche behouden. Sprak burgemeester Hou-
ben zeven jaar geleden bij het aanvaarden van zijn burgemeestersambt niet dat de zelfstan-
digheid van Nuenen c.a. op enig moment eindig is? Dat dit nu eerder komt dan verwacht 
past hem dat schijnbaar niet meer zo. In ieder geval dienen hij en de coalitie zo niet de belan-
gen van de gemeente Nuenen en haar inwoners. Je zou kunnen zeggen wil Nuenen c.a. zelf-
standig blijven dan zal er een andere bestuurlijke wind moeten gaan waaien Met andere 
woorden: men zal meer naar de toekomst van Nuenen en haar welzijn moeten kijken. 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

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

Ingezonden brieven

 Trouwring terecht!
Wie had dat kunnen bedenken dat ik mijn trouwring nog eens zou terugkrijgen. Ja verloren 
was hij en ik wist nog waar ik hem verloren moest hebben. Zoals bij velen waren ook onze 
buxussen aangetast en moesten natuurlijk ook verwijderd worden. Steeds op de fiets met 
een mand achterop naar de Wielewaal gereden om daar de mand te ledigen in de bladkorf 
die daar staat. Niets in de gaten gehad totdat mijn vrouw Margriet zei waar is je trouwring. 
Meteen paniek en ik wist waar ik hem verloren moest hebben. Weer terug naar de bladkorf 
en maar kijken of ik hem tussen de planten zag liggen, maar niets dus. Omdat ik overtuigd 
was dat daar de ring met het weggooien van de buxussen zou moeten liggen, ben ik de an-
dere dag weer gaan kijken. Omdat de korf was leeggehaald ben ik er in geklommen om te 
kijken of de ring misschien ergens op de bodem zou liggen. Aan de mannen van de BSW ge-
vraagd of zij een gouden ring hadden gevonden. Het antwoord was nee.
Ik heb op de vermissingsite de vermissing opgegeven met daarin de trouwdatum en de 
naam van mijn vrouw. Omdat ik naar verloop van tijd daarop geen reactie had gekregen 
had ik alle hoop opgegeven. Daarom besloten wij de trouwring van mijn vrouw door te la-
ten zagen en met het inleveren van enkele gouden voorwerpen twee nieuwe ringen te la-
ten maken. Dit met het oog op ons komende 50 jarige huwelijk. Nu heb ik dankzij de heer 
Maatjes en Rond de Linde mijn oude trouwring terug en deze laat ik nu aanpassen voor 
een ring voor mijn vrouw. Ons huwelijk kan echt niet meer stuk. Overigens fijn om te weten 
dat er nog eerlijke mensen zijn. Mijnheer Maatjes nogmaals mijn hartelijke dank.

Peter Bastiaansen

‘Summertime’ sfeer dankzij 
zangeres en topgitaristen
Jan Kuiper, Herbie Guldenaar en Paulus Schäfer zijn topgitaristen die maandag-
avond 26 november een muzikale wereldreis maakten in Gerwen. Van New Or-
leans naar India, van Mali naar Japan, geen enkel probleem voor deze drie musici. 
En de herkenningstune van het tv-programma De Wereld Draait Door werd zo 
aanstekelijk vertolkt dat iedereen in het sfeervolle concertcafé De Stam meezong. 
De rasgitaristen Jan Kuiper en Herbie Guldenaar waren door Paulus Schäfer uit-
genodigd voor een optreden in zijn stamcafé in Gerwen. Het concert werd beslo-
ten met ‘Summertime’ door vocaliste Christien van Helden, toch nog  een tikkel-
tje zomer in deze donkere herfstdagen…….

Concert ‘Paulus Schäfer invites’ in Gerwen met v.l.n.r. Jan Kuiper, Paulus Schäfer en Herbie 
Guldenaar…(foto Cees van Keulen)

Nieuwe aanwas 
voor het H 
Kruisgilde in India
 
Op 1 november vertrok onze Gilde-
zuster Henny Hommersom naar ‘haar’ 
India. Na een vermoeiende reis arri-
veerde ze in het Aards Bisschopshuis 
in Bhubaneswar, de hoofdstad van de 
deelstaat Orissa. Vandaaruit ging de 
reis weer verder naar Rakia, waar Hen-
ny samen met Zusters uit het zuster-
huis, een goed functionerend weeshuis 
heeft opgericht. In het weeshuis ver-
blijven 24 weeskinderen die daar on-
derwijs en verzorging krijgen.
 
In Rakia pakte Henny de door Nol van 
Baardwijk geschonken bazuin. Alle 
weesjes, sommige ook met bazuin, 
volgden haar in marstempo voor een 
muzikale hulde aan Henny. Verder 
bezocht Henny ook nog Baligoeda 
waar Father Mathew meer dan 1500 
geiten aan de armste der armen heeft 
uitgedeeld waardoor deze mensen 
een betere toekomst kregen. 
Vele goede doelen en acties heeft 
Henny in India al met succes mogen 
begeleiden. Een volgend project staat 
al op de planning. De Bisschop heeft 
haar gevraagd of ze iets voor het on-
derwijs kan betekenen.
 
30 november is Henny weer in Nue-
nen en Gerwen en kan ze met tevre-
denheid terugkijken op haar reis door 
India. Haar inzet voor veel  vriendelij-
ke arme medemensen is zeker niet 
voor niets geweest.

Nuenen steunt Diabetes Fonds met € 1619,54
22 vrijwilligers gingen begin november in Nuenen op pad voor het Diabetes 
Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus € 1619,54 op. Het opgehaalde 
geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen of te voorkomen.  Be-
dankt, Nuenen! Wij zijn erg blij met uw bijdrage aan de collectanten.
Ook gaat mijn dank uit aan de enthousiaste collectanten van Nuenen. We 
mochten dit jaar weer 4 nieuwe collectanten verwelkomen. Zij hebben een belan-
grijke bijdrage geleverd om dit bedrag binnen te halen. Helaas kon een groot aan-
tal collectanten dit jaar, om diverse redenen, niet collecteren.
Mocht u geïnteresseerd zijn om collectant te worden, laat dat dan even weten bij 
onderstaand adres. Collectecoördinator: Thieu van Ekkendonk,Tel. 040-2842317.
E-mail t.vanekkendonk@onsnet.nu 

Enige weken geleden heeft Senergiek zich gepresenteerd als vernieuwde 
KBO organisatie van Nuenen c.a. Een spetterend feest, na de bekendma-
king, gaf de markering aan van een meer dan 60 jarig bestaande bond naar 
een meer op deze en onze mooie toekomst gerichte move. wordt het niet alleen ‘iets’ van deze 

commissie maar van ons allen, die lid 
zijn van Senergiek.

Darten: 
Coert: c.gerritse@onsnet.nu
Uitleg over Beleggen en het naspe-
len van een belegging 
José: nedlev@onsnet.nu
Koken: 
Else-Marieke emvanos@onsnet.nu
Tai-chi: 
Mariam.giebels@onsbrabantnet.nl
Sieraden maken: 
Maria: m.giebels@onsbrabantnet.nl
Oudhollandse spelen: 
Coert: c.gerritse@onsnet.nu
Hoeden maken: (o.a.voor Carnaval) 
 José: nedlev@onsnet.nu

Wij wachten met spanning op uw re-
actie. En oh ja, we kunnen zeker nog 
aanvulling op onze commissie gebrui-
ken. Lijkt het u wat? Meldt u dan aan 
bij Else-Marieke.

Maria, Harry, José, Coert 
en Else-Marieke 

Bier Ruilbeurs  
in Lieshout
Op zaterdag 1 december wordt voor de 
23e keer de Bavaria bierruilbeurs geor-
ganiseerd in Bavaria brouwerij café in 
Lieshout. Op deze ruilbeurs komen al-
leen artikelen die iets te maken hebben 
met bier, zoals glazen, pullen, viltjes, 
etiketten, bierdopjes, openers, lampen, 
reclameborden en nog veel meer.

Deze ruilbeurs wordt zowel door de 
binnen als buitenlandse verzamelaars 
druk bezocht. Dus hebt u meer inte-
resse in bier dan alleen drinken kom 
dan eens langs op onze ruilbeurs. 
Om 10.00 uur gaan de deuren open en 
rond 10.30 uur zal de ruilbeurs officieel 
geopend worden door Tijn Swinkels.
De ruilbeurs is tot 14.00 uur geopend.
Bavaria brouwerij café vindt u midden 
in Lieshout aan de heuvel 5, Aan de 
voorzijde vindt u de parkeerplaatsen.
Voor inlichtingen 06-25444759



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.

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

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

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

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

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

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

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

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

INLOOPKASTEN OP MAAT

SLAAPKAMERKASTEN OP MAAT

PROFITA UW KAST OP MAAT;
op maat gemaakte kasten voor uw hele interieur.

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

Maak een afspraak via www.profita.nl/advies

WANDKASTEN OP MAAT

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

PROFITA UW KAST OP MAAT;
op maat gemaakte kasten voor uw hele interieur.

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

KASTEN VOOR SCHUINE WANDEN

Maak een afspraak via www.profita.nl/advies

KASTEN VOOR SCHUINE WANDENKASTEN VOOR SCHUINE WANDENKASTEN VOOR SCHUINE WANDEN

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 8690
www.abonne.nl

GEZOCHT: Nette en niet 
rokende hulp in huishouding 
gezocht. 3 uur per week. Tel.
nr. 06-25048982.

ZOEKT U KLEDING 
VOOR EEN (DICKENS) 
FEEST? De Lindespelers 
hebben ‘t allermeest!!! Kle-
dingverhuur: dinsdagavond 
(uitgezonderd de schoolva-
kanties) van 19.00-20.00 uur 
in Scarabee, Mantelmeeuw 
laan 10 5672 EA Nuenen.

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.

Weet je precies  
hoe je aan het eind 
van de looptijd je 
hypotheek aflost?  

Dan ben je 
aflossingsblij!

Heb jij een 
aflossingsvrije hypotheek?

Ben je 
aflossingsblij?

Heb je een 
hypotheek?

Heb je je huis en  
je kostbaarheden 
goed verzekerd?

Vaak is er 
toch een 

interessanter 
alternatief

Weet je precies 
waar je aan toe 

bent?

Wil je 
er wel 
een?

Ja

Ja Ja

Nee

Nee Nee

Wat is dat?

NeeJa

www.veldsink.nl

Ja Nee

LEVgroep AFD. VLUCHTE-
LINGENWERK NUENEN 
zoekt vrijwilligers om vluch-
telingen te begeleiden en 
hun de weg te wijzen binnen 
de Nuenense samenleving.
Voor meer informatie: De 
LEVgroep. Berg 22c. Tel. 
040-2831675. ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur en vrij. 
van 9.00-12.30 uur.

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Donderdag 29 november
09.30 uur Computercafé 

Privacy instellingen Microsoft
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

eerste vrijdag van de maand
09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal

Watermolen van Opwetten
Opwettenseweg 203, Nuenen

Donderdag 29 november
09.30 uur ‘Schuif aan tafel bij… 

Pauline Spierings’ 
Trefpuntzaal in Het Klooster

Vrijdag 30 november
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14
20.15 uur Opening hybrideveld 

RKGSV Gerwen

vrijdag 30 november
20.00 uur Kienavond 

het Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout

Zaterdag 1 december
10.00-17.00 uur gratis fi etsverlichtingscon-
troles VVN Nuenen. Winkelcentrum Parkhof
10.30 uur Bavaria Brouwerij Cafe Lieshout

Bier Ruilbeurs

Zaterdag 1 december
20.11 uur Jubileumfeest 55 jaar CV De Nar-

re-Kappen. Residentie D’n Tent, Gerwen
21.00 uur Sixties Tribute Band

Het Klooster

Zondag 2 december
12.00 uur Jeugdveldrit Lieshout

Lieshoutse bossen

3 t/m 14 december 
Voedselbankactie.

Lang houdbare producten inleveren bij:
De Wereldwinkel, SNS BANK, 

Supermarkt Jan Linders

Maandag 3 december
11.00-13.00 uur Modehuis Rovers, 

verkoop kleding. Jo van Dijkhof
14.00-15.30 uur Sinterklaasdobbelspel 
WLG. D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen

Dinsdag 4 december
20.00 uur Kienen VrouwenVereniging 

Nuenen-Gerwen
 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10

Donderdag 6 december
09.30 uur Computercafé KPN-Experiabox 

Bibliotheek Dommeldal,Nuenen
20.00 uur Film Amnesty Nuenen: ‘Difret’

Regenboogkerk

 Vrijdag 7 december
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14
20.00 uur Rikken in Piet Renders paviljoen 

RKVV Nederwetten

Zaterdag 8 december
08.00-17.00 uur Veulenkeuring Gerwen

Centrum van Gerwen
20.00 uur De Grote Lijn 7 Theatershow 

Het Klooster

Zondag 9 december
14.00-17.00 uur Schrijfmarathon Amnesty

Van Gogh kerkje, Papenvoort Nuenen
14.30-16.30 uur Optreden ‘Falcon Town 

Jazz Band’. Jo van Dijkhof

Zondag 9 december
15.00 uur Cultuur Overdag: ‘Bach op 
Zondag’ Vocaal Ensemble Marcando
De Regenboog, Sportlaan Nuenen

Zondag 9 december
18.30 uur WereldLichtjesDag Nuenen 

Buitentheater Boordhuys, Boord 37 Nuenen
Aanmelden: 

info@michellevanhout.nl of 06-10130803

Maandag 10 december
13.30-15.30 uur Verwenmiddag 
D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen

Donderdag 13 december
09.30 uur Computercafé Internetbankieren

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 13, vrijdag 14 
en zaterdag 15 december

Concert@TheChapel
Het Klooster

������������������

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

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

Dankbaar dat we tot de laatste dagen van elkaar hebben mogen genieten. 
Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig 
 ingeslapen onze lieve moeder en trotse oma

Mieke Spreeuwenberg
Maria Petronella Henriëtte

Zij overleed thuis in de leeftijd van 70 jaar.

Kinderen en kleinkinderen

24 november 2018
Correspondentieadres: 
coöperatie DELA
t.a.v. familie (Mieke) Spreeuwenberg
Eindhovensebaan 29, 5505 JA Veldhoven 

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 1 december om 14.00 uur in 
de aula van de Natuurbegraafplaats Schoorsveld, Somerenseweg 116 te Heeze.
Samenkomst vanaf 13.45 uur, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

Mieke heeft de wens uitgesproken om niet omringd te worden door boeketten 
maar een witte roos wordt op prijs gesteld.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 1 december 18.30 uur: Ge-
zinsviering met kinderkoor,  
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker P. Peters.
Zondag 2 december 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
leden van de werkgroep. 

Misintenties 
Zaterdag 1 december 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 2 december 11.00 uur: Willy 
en Mieke Spaanjaars - Vossen; Riet van 
Wijk - Verhallen; Cobie Stachuletz - 
Dokman; Marie-Anne Koster - Schul-
ten; Annie Molenaar - van Happen; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelin-
gen; overleden familie IJzermans - van 
den Eijnden; Jos de Bar; Harrij van der 

Velden; Jan Janssen; Mieke Spreeu-
wenberg.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Karen 
de Greef en Coen van Moorsel en hun 
dochter Emma is gedoopt. Wij wensen 
ze van harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie is overleden Harrie 
Maertens uit Geldrop. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.
 
St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 2 december 11.00 uur: viering, 
Jocanto, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties 
Diny Geraets-Zweegers; Dinie van 
Rooij - Roijakkers; Wim de Groot; Piet 
Loonen.

Mededeling
Vorige week heeft de extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie helaas 
niet plaats gevonden. Daarom dit 
weekend deze collecte voor de kerst-
pakkettenactie. We kunnen deze van 
harte bij u aan bevelen. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 december 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers werkgroepleden.

Misintentie
Antoon Snijders en Cisca Snijders - 
Vos; Piet Mesman en Dien Mesman-
de Win.

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

Zondag 2 december zal in de 1e ad-
ventsdienst kerkelijk werker Pieter 
Flach voorgaan. U bent van harte wel-
kom om deze dienst met ons mee te 
vieren! Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. De col-
lecte is voor het inloophuis ’t Hemeltje 
in Eindhoven.
Voor meer informatie: zie onze web-
site en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 29 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur gedachtenis van H. Sa-
turninus, martelaar. 
Vrijdag 30 november. H. Andreas, 
apostel.

Zaterdag 1 december. Eerste zaterdag 
van de maand. 08.30 uur Votiefmis van 
het Onbevlekte Hart van Maria. Daar-
na uitstelling tot 12.30 uur. 10.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 2 december. Eerste zondag 
van de Advent. 10.30 uur Hoogmis, 
kinderzegen. 13.00 uur Voordracht. 
13.45 uur meditatie in stilte. 14.15 
tweede voordracht. 15.00 uur Lof met 
rozenhoedje. 16.00 uur Einde. 
Maandag 3 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Franciscus Xaverius, belijder; 
gedachtenis van de Advent. 
Dinsdag 4 december, 18.30 uur H. Mis, 

H. Petrus Chrysologus, bisschop en 
kerkleraar; gedachtenis van de Advent 
en van de H. Barbara, maagd en marte-
lares.
Woensdag 5 december. 07.15 uur H. 
Mis, Mis van de eerste zondag van de 
Advent; gedachtenis van de H. Sabbas, 
abt. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

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 december
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur 

ingang van het tennispaviljoen 
op sportpark de Lissevoort

 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

Kienavond Lieshout
KBO Lieshout organiseert op vrijdag 
30 november een kienavond. Het prij-
zenpakket bestaat uit levensmidde-
lentassen, vlees- en koffiepakketten 
en enveloppen met geld. Ook maakt u 
kans op de Jackpot. 
We beginnen te kienen om 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur. Iedereen is 
welkom in het Dorpshuis, Grotenhof 2. 
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SPORT
Meiden ploeg Z&PV Nuenen 
naar NJJK
Op de laatste afstand van de laatste dag van de Brabantse Winter Kampioen-
schappen hebben Kayley McAteer (2003), Kyra Spierings (2003), Flore Meu-
lendijks (2004) en Michelle de Klerk (2005) voor een enorme verrassing 
gezorgd. Op de 4x100m wisselslag jeugd zwommen ze met 4.51.15 niet al-
leen naar het zilver en dik 7 seconden onder hun inschrijftijd, ook bleven ze 
met hun eindtijd 0.07 seconden binnen de limiet voor de Nederlandse Juni-
oren- en Jeugdkampioenschappen.
 

tal die keuzes moeten gaan maken 
omdat ze niet alles kunnen zwemmen. 
Zo zouden Colet Claessens en Silke 
Voets op maximaal 11 afstanden plus 
estafettes ingeschreven kunnen wor-
den en Nikita van den Ouden zelfs op 
13 afstanden plus estafettes. Daar-
naast zullen ook Ruud van H eerbeek 
(4 afstanden), Susan Teijken (6 afstan-
den), Robin Goossens (5 afstanden) en 
Merel Phaff (6 afstanden) mogelijk 
keuzes moeten maken.

NJJK organisatie door Z&PV Nuenen
De NJJK wordt van 13 tm 16 december 
georganiseerd door Z&PV Nuenen in het 
Pieter van den Hoogenband zwemstadi-
on in Eindhoven. Wilt u ook eens komen 
kijken? Kaarten zijn te koop via www.
knzb.nl/tickets en kijk op www.facebook.
com/NJJKkb2018 voor meer info.

Voorafgaand aan de BWK was de ver-
wachting dat de NJJK ploeg van Z&PV 
Nuenen zou bestaan uit 5 of 6 zwem-
mers, maar nadat vorig weekend Flo-
re en Kayley zich al individueel had-
den geplaatst wisten ze zich samen 
met Kyra en Michelle dus ook op een 
estafette te plaatsen. Tel daarbij de in-
dividuele kwalificaties van Alexander 
Nijst, Milan Meurs, Bram Zwetsloot, 
Floris Sonneveld, Chris Verhoeven en 
paralympisch zwemster Diede Struijk 
en met 10 deelnemers is de ploeg ko-
mende december de grootste ooit.
En ook voor de ploeg die deel zal gaan 
nemen aan de ONK kortebaan in Til-
burg een week later geldt dat het aan-
tal zwemmers wat zich heeft gekwali-
ficeerd groter is dan ooit. Daarbij zijn 
dan zwemmers die 1 of 2 afstanden 
mogen zwemmen, maar ook een aan-

4x100m wisselslag ploeg (vlnr Flore, Kayley, Kyra, Michelle)

PUZZELHOEKWeek 48

Horizontaal: 1 gapen 7 per 12 vervoermiddel 13 Spaanse uitroep 15 kajuit 17 bezichtiging 
21 componist 23 minachting 25 hectare 26 voorzetsel 27 kunsttaal 29 selenium 
30 Nederduits (afk.) 31 muziekterm 34 voorhang 37 vogel 42 vrijkoopsom 46 inhoudsmaat 
47 vanaf 48 stapel 50 persoonlijk voornaamwoord 51 onder andere 52 stroomeenheid 
55 plaats in Spanje 57 onfatsoenlijk 60 op die manier 61 ijzerhoudende grond 62 berggeel 
64 omvang 65 voelspriet

Verticaal: Verticaal: 2 en andere 3 betaaleenheid 4 illusie 5 huis 6 zandheuvel 7 maand 8 overmoedig 
9 geluid bij onweer 10geluid bij onweer 10 echtgenoot 11 laagfrequent 14 smart 16 schaakterm 18 dyne 
19 de dato 20de dato 20 burger 22burger 22 vestibule 24 titel 27 in opdracht 28 Oude Verbond 32 haarkrul 
33 havenplaats 35havenplaats 35 dochter van Cadmus 36dochter van Cadmus 36 tennisterm 38 bergweide 39 item 40 platvis 
41 voor de vuist 42 de lezer heil 43de lezer heil 43 uitje 44 evenknie 45 dik en zwaar 49 sierplant 
53 kledingstuk 54 water in Friesland 55water in Friesland 55 titel 56 plaats in Duitsland 
58 vragend voornaamwoord 59vragend voornaamwoord 59 bid (Latijn) 60bid (Latijn) 60 slee 63 radon

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

K L E L Z A K I
R A D S L A G K A K E T O E
A N T I T A N I G N O E N
G T E K A C E B S N T
O A A R V N O R
U R G R A N D I O O S V E
T A R E N T E T U R B I N E

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

Oplossingen wk 47
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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

PROEFMONSTERPROEFMONSTER

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.

ABEEL
AVERSIE
FILMAPPARATUUR
GEBAAR
GEZIN
HACKER
HYPOCHONDER
JAZZMUZIKANT
JERUZALEM
KERSTMENU
KLOPBOOR
KNAAK
KOELIE
KREET
LITERLITER
MERRIEMERRIE
MORTELMORTEL
NALATIGNALATIG
NIEUWIGHEIDNIEUWIGHEID
OFFSETOFFSET
OGIEF
PALEISREVOLUTIEPALEISREVOLUTIE
PAMPA
PARTERREPARTERRE
PIGMENT
PRAAM
PUNCH
PUTDEKSEL
REAAL
ROEST
ROMAN
SCHIER
SETTER
SNUIT
SPORE
TROEL
UILIG
VEELAL
VERGIF
VERNUFT
VRACHTAUTO
ZEDEN

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

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 65

6 9 3 4
7 6 4

4 9
7 1

3 9 2 5 6 7
1 3

3 1
6 2 1

1 8 9 2

Sudoku

week 46, Dhr. / Mw. A. van Rooij, Nuenen.

Jeugdveldrit 
Lieshout
Zondag 2 december 2018 om 12.00 uur 
wordt het druk in de bossen nabij ‘’t 
Hof ’ in Lieshout. Over de 200 wielren-
nertjes in de leeftijd van 8 tot en met 14 
jaar hebben ingeschreven voor de 39e 
editie van de jeugdveldrit van Lieshout. 
De organisatie berust bij de suppor-
tersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’

Willy van den Heuvel voor 
de tweede maal winnaar
Door Antoon Hurkmans

Na een uitstapje in het sponsor home keerden wij weer 
terug in de vertrouwde omgeving van de rik arena. Het 
was vrijdagavond weer goed toeven met een mooi deel-
nemersveld en er werd op een hoog niveau gespeeld. Het 
bleef spannend tot het laatste spelletje.
Voor de pauze werd de ranglijst aangevoerd door de se-
nior deelnemer Frits Roijakkers uit Gerwen die met een 
score van 80 punten de leiding had genomen. Dit bleek 
na de tweede ronde en veel telwerk door jury voorzitter 
Hub niet voldoende om als winnaar gehuldigd te wor-
den. Het was uiteindelijk Willy van den Heuvel die met 
een mooie score van 85 punten voor de tweede keer dit 
seizoen winnaar werd.

De hoofdprijs bij de loterij was deze week een prooi 
voor Willy van den Heuvel.

Uitslag rikken 23 november
1 Willy van den Heuvel 85 pt.
2 Frits Roijakkers 80 pt.
3 Hub Marguenie 66 pt.
4 Paul van Os  64 pt.
5 Ad van Uden 63 pt. 

Uitslag tweede rik wedstrijd 
bij RKVV Nederwetten 
1e prijs Wim Raaijmakers 94 punten 
2e prijs Piet v. Genugten 89 punten 
3e prijs Jack vd Broek 64 punten 
4e prijs Chris de Brouwer 55 punten 
5e prijs Theo Hoeks 45 punten. 

Volgende nieuwe datums kaart avonden, 7 december, 
21 december 2018. 18 januari 2019, 1 februari, 15 fe-
bruari, 22 februari 2019.
Let op dit zijn nieuwe datums. Aanvang 20.00 uur in 
het Piet Renders paviljoen. 
  

NKV 1 wint   
eerste zaalwedstrijd 
met overtuiging 
Door Dennis Beemsterboer 

Na een onzekere zaalvoorbereiding, 
mede door het vertrek van de hoofd-
coach Gertjan Hensing, mocht er afge-
lopen zondag worden aangetreden te-
gen Maastricht. Een ploeg die NKV vo-
rig jaar ook tegen is gekomen in de 4e 
klasse en dit jaar op het veld een aantal 
uitstekende resultaten had neergezet. 
Belangrijk dus om scherp en met 100% 
concentratie deze wedstrijd te starten. 
Na een rommelige voorbereiding (de 
wedstrijd ervoor liep uit en de paal kon 
niet in de zaalvloer worden gezet) be-
gon NKV onder leiding van de nieuwe 
hoofdcoach Dennis Beemsterboer 
voortvarend aan de wedstrijd. Kansen 
werden benut en er werd hard gewerkt 
voor iedere bal. Dit resulteerde dan ook 
in een 6 - 13 ruststand. 
Na de rust ging NKV verder met het 
onder druk zetten van Maastricht. De 
zeer goed spelende Robin Mes-
serschmidt leidde zijn ploeg naar een 
12 - 26 overwinning. In de slotfase kwa-
men bij NKV nog Nik van de Heuvel en 
Demy van der Heijden uit de A junio-
ren in het veld. Aanstaande zondag zal 
NKV thuis mogen aantreden tegen 
KVS'17 uit Schijndel.  

Zwemmen

6 Peter de Louw 62 pt.
7 Frans Foolen  58 pt.
8 Gerard van Orsouw 51 pt.
9 Bennie de Louw  50 pt.
10 Ad Vogels 43 pt.

Vrijdag 30 november is weer de volgende rik avond bij 
de supportersclub RKSV Nuenen. Aanvang 20.00 uur 
en ook dan is weer iedereen van harte welkom om deel 
te nemen, zowel leden als niet leden, ervaren of onerva-
ren, alle rikkers zijn van harte welkom.  Locatie ‘Oude 
Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor informatie bel-
len naar 06 10289797 of 06 52696828.

Korfbal

 Jongste leden Z&PV Nuenen 
leveren geweldige prestaties!
Afgelopen week zwommen tien zwemmers van Z&PV Nuenen Recreatief op 
hun allerbest met als doel dat felbegeerde papiertje: het zwemdiploma! En 
het is ze gelukt! Thijs, Shane, Guus, Eveline, Pleun, Gijs, Timo, So� e, Nienke 
en Daan wij feliciteren jullie met deze prachtige prestatie! Wij zijn apentrots 
op deze kinderen en wensen ze veel succes en plezier met oefenen voor hun 
volgende diploma of andere activiteiten binnen de vereniging!

 WeCaLi World Cup     
nu al een groot succes!
Afgelopen zondag was al weer de tweede speelronde van de WeCaLi World 
Cup wat een nieuw initiatief is van de tennisverenigingen TV Wettenseind, 
TV Carolus uit Helmond en TV De Lissevoort.

In vier verschillende poules die zoveel 
mogelijk op speelsterkte zijn inge-
deeld strijden verschillende landen 
tegen elkaar op de drie parken van de 
deelnemende verenigingen. De lan-
den zijn geïnspireerd op de tennissers 
in de top van de ATP wereldranglijst. 
Er wordt op vijf zondagochtenden tij-
dens de winterperiode gespeeld, een 
heren en damesdubbel en twee mix 
partijen. Tijdens de zesde speeldag 
met alle teams zal er een toss georga-
niseerd worden met als afsluiting een 
verzorgde lunch waar ook de poule-
winnaars bekend worden gemaakt. 

De winnaars ontvangen een door 
SporTed uit Mierlo beschikbaar ge-
stelde wisseltrofee.  Aan deze eerste 
editie doen maar liefst 22 landen mee 
en er is nu al veel animo voor de vol-
gende editie.
Belangrijk bij de WeCaLi is sportivi-
teit, gezelligheid en lekker een balletje 
slaan tijdens de winterperiode. De 
thuisspelende teams verzorgen de 
lunch voor hun tegenstander en bij 
TV Carolus worden de broodjes ver-
zorgd door de club zelf.
Volg de WeCaLi via de websites van 
de deelnemende verenigingen.

Bij de recreatieve afdeling van Zwem- 
en Polovereniging Nuenen kunnen de 
kinderen oefenen voor zwemdiploma C 
en zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Lijkt het 
jou ook leuk om te zwemmen en/of te 

oefenen voor je diploma’s? Kijk dan 
eens op onze website (www.zpvnuenen.
nl) of op onze facebookpagina (www.
facebook.com/zpvnuenenrecreatief ) 
en neem contact op voor een proefles!
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
 EMK
Vrijdag 30 november 
EMK 1 (zaal) - Be’79 3  . . . . . . . . . 20.10
Zaterdag 1 december
EMK VE1 - Woenselse Boys VE1 15.30
EMK G1G - MOC’17 G1  . . . . . . . . 10.00
Zondag 2 december 
EMK 1 - Waalre 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Brabantia 3 - EMK 2  . . . . . . . . . . . 12.00
Wilhelmina Boys 3 - EMK 3  . . . . 11.00
Unitas’59 6 - EMK 5  . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 7 - RPC 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK VR1 - SC ‘t Zand VR4  . . . . . . 13.00

RKGSV GERWEN
Zondag 2 december
RKGSV 1 - Stiphout Vooruit 1  . . 14.30
RKGSV 2 - Valkenswaard 6  . . . . . 11.00
DOSL 4 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . 10.00
RKGSV 4 - Acht 5  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Bladella Vr1 - RKGSV VR1  . . . . . . 09.45

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 1 december 
Nederwetten VE - EFC VE  . . . . . 16.30
Zondag 2 december 
Tongelre 1 - Nederwetten 1  . . . 14.30
SBC 13 - Nederwetten 2  . . . . . . 13.00
Nederwetten 4 - Hoogeloon 5  11.00
Nederwetten VR1 - DBS VR1  . . 12.15
Nederw. VR2 - Sp. Boys VR1  . . . 10.00

RKSV NUENEN
Zaterdag 1 december
Nuenen VE1 - Gestel VE2  . . . . . . 16.15
Zondag 2 december
Nuenen 1 - Groene Ster  . . . . . . . 14.30
OVV’67 VR1 - Nuenen VR1 . . . . . 14.00 
Nuenen 2 - UNA 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
Heeswijk VR1 - Nuenen VR2  . . . 12.00
BMC 3 - Nuenen 3  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 4 - WODAN 5  . . . . . . . . 10.00
Nuenen 5 - DBS 3  . . . . . . . . . . . . . 10.00
Tivoli 4 - Nuenen 6 . . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen 7 - Geldrop 6  . . . . . . . . . 12.00
Gestel 4 - Nuenen 8  . . . . . . . . . . . 12.00
Acht 8 - Nuenen 9  . . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 10 - UNA 14  . . . . . . . . . . 12.00

 NKV KORFBAL
Zondag 2 december
NKV 3 - Movado 3 . . . . . . . . . . . . . 16.45
NKV 2 - Movado 2 . . . . . . . . . . . . . 18.00
NKV 1 - KVS ’17 1 . . . . . . . . . . . . . . 19.15

Acht - EMK 1-0
Door John de Jong

Op deze grijze novembermiddag kregen de supporters van EMK niet veel 
kleur op de wangen van het spel van de bezoekers. Acht zette via de snelle 
buitenspelers vroeg druk op de organisatie van EMK die zichtbaar moeite 
had om haar eigen spel te spelen. Achterin werd de bal veel rondgespeeld 
maar de middenvelders en aanvallers van EMK konden niet of nauwelijks 
worden gevonden, terwijl Acht juist leek haar favoriete spelletje te hebben 
gevonden waar EMK geen antwoord op had. 

om het spel van EMK vroeg te ontre-
gelen waarin het vaak succesvol was. 
In de slotfase bracht EMK nog twee 
aanvallers om te proberen in ieder ge-
val nog een punt mee naar het Een-
eind te nemen, maar ondanks kansen 
voor Kevin Aarts (over het doel) en 
Tom van Elst (naast) kwam er in de 
score geen verandering meer.

Halverwege de eerste helft was er een 
aanval van Acht die voor het doel kon 
worden ingekopt, 1-0. Met deze stand 
werd ook de rust bereikt.
Na rust veranderde er oorspronkelijk 
niet veel aan het spelbeeld: Acht hoef-
de niet persé en EMK kon niet echt 
een vuist maken. Acht zocht wel naar 
de beslissing, maar was vooral bezig 

Actie van Rick van den Bogaard 

Louis Koenen,  
Lid van   
Verdienste EMK
Op 21 november, tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering van Voetbal-
vereniging EMK is Louis Koenen 
gehuldigd als Lid van Verdienste. Hij 
stopte als bestuurslid na 12 jaar ac-
tief te zijn geweest in het bestuur 
van de vereniging. 

Louis Koenen,  lid van verdienste EMK

Theo den Ouden    
nieuwe hoofdcoach en trainer   
RKVV Nederwetten dames 1
Nederwetten heeft zijn enthousiaste coach, die de balans bewaakt tussen 
gezelligheid en prestatie, gevonden. Theo den Ouden (46), afkomstig uit de 
eigen gelederen, grijpt de kans aan om onze jonge, gemotiveerde groep 
meiden de komende jaren te gaan begeleiden op de weg naar de top van de 
vierde klasse.

Nederwetten niet opgewassen tegen fel Boerdonk,   
3x rood en 5x geel

 Nederwetten - Boerdonk  0-2
Door Louis Staals

Donkergrijze wolken en een temperatuur waarvan de tenen los in de schoe-
nen kwamen van de kou, waren de ingrediënten voor de wedstrijd Neder-
wetten - Boerdonk. Slordige passes en te weinig felheid waren de reden dat 
in de eerste helft Boerdonk de veel sterkere partij was. 

Ook clubman Mark Spaan heeft de da-
mes vooruit geholpen door de trainin-
gen voor zijn rekening te nemen. Dit 
lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het 
voor ons zeker niet. Bedankt Mark. 
Mark blijft betrokken, maar meer op 
de achtergrond.
De trainingen worden vanaf deze week 
al door Theo overgenomen, na de win-
terstop neemt Theo ook op zondag het 
stokje over. Succes Theo! 

nalty werd door Jop Vermeulen keihard 
binnen geschoten 0-1. Nederwetten 
kreeg nog wel een kans om te scoren 
toen Toon van Rooij een gave voorzet 
van Mathijs Merks net naast kopte. 
Derhalve konden de beide ploegen met 
deze stand naar de warme thee.

In de tweede helft kwam Nederwetten 
wel iets beter in het spel maar behalve 
wat kleine kansjes was het zeker niet 
hart en voeten verwarmend. Mathijs 
Merks werd vervangen door Jesper 
Frank die bevredigend in viel en een 
mooie voorzet van Wim van Kronen-
burg bijna voor het in koppen had 
maar hij mistte jammerlijk de aanslui-
tingstreffer. In de 68e minuut kreeg 
Ben van den Bruggen ook nog zijn 2e 
gele kaart en bracht de bemanning aan 
beide zijden op tien. In de 74e minuut 
werd een mooie aanval van Boerdonk 
ongelukkig afgestraft doordat Christ 
van den Biggelaar de bal keihard in ei-
gen doel werkte. 0-2. Ondanks dat de 
2e speler van Boerdonk Jules Savelberg 
in de 78e minuut met direct rood ook 
in kon rukken wist Nederwetten niet 
meer te scoren en moest genoegen ne-
men met, objectief gezien een verdien-
de overwinning voor Boerdonk. Vol-
gende week uit naar Tongelre en dan 
maar proberen om de 3 punten mee 
naar Nederwetten te brengen

Clubman
Theo is al vanaf de e-jeugd lid van Ne-
derwetten en voetbalde tot drie jaar te-
rug nog wekelijks. Eerst in de jeugd, 
daarna bij de senioren, waarvan enige 
tijd in de selectie en de laatste jaren bij 
zijn vrienden van de veteranen.
Naast zijn actieve carrière heeft Theo 
ook altijd al interesse gehad in het trai-
nersvak, waarin hij vanaf zijn 16e al ac-
tief is. 
Theo: “Vooral het werken met de iets 
oudere jeugd vond ik leuk. Samen over 
voetbal praten, in plaats van blind af-
gaan op wat een trainer zegt vind ik 
belangrijk. Ook bij de dames mogen de 
speelsters van mij best meepraten. 
Graag zelfs!”

Bestuur
Ook bestuurlijk draait Theo al heel wat 
jaren mee. Als voorzitter van Sjo Juven-
tud (de jeugdafdeling Nederwetten-
Gerwen) zorgt Theo voor doorstro-
ming en zodoende kent hij de jongste 
speelsters van onze vereniging perfect. 
Dat dit voor Theo een extra argument 
was om juist nu de stap te maken is 
geen geheim. “Er komen een paar hele 
goede speelsters bij de komende jaren, 
samen met de huidige groep dames zie 
ik de toekomst van het Nederwettense 
damesvoetbal heel rooskleurig.”

Doelstelling
“Dit seizoen in de vierde klasse blijven 
is een vereiste. We hebben absoluut de 
kwaliteit om te handhaven en volgend 
jaar gaan we doorgroeien. Ik ken deze 
dames al best goed, ik zie ze regelmatig 
spelen, als we deze fanatieke groep nog 
meer als een team laten functioneren is 
er veel mogelijk. Dat het met de sfeer 
bij de dames goed zit weet iedereen, 
dus die voorwaarde is er in ieder geval.”

Na de winterstop
Via deze weg willen we Bert Smids van 
harte bedanken dat hij Nederwetten 
als tussenpaus uit de brand heeft ge-
holpen. Bert heeft het hart op de juiste 
plek zitten, we zijn dankbaar dat we op 
hem een beroep kunnen doen als het 
echt nodig is. 

In alle linies was de tegenstander agres-
siever, sneller en effectiever. Gelukkig 
was keeper Jordy van den Boogaard van 
Nederwetten wel bij de les en kon hij 
meerdere malen voorkomen dat Ne-
derwetten op achterstand kwam. In de 
30e minuut kreeg een speler van Boer-
donk een directe rode kaart voor een 
onbesuisde actie op Roy Sleegers. Het 
voordeel van een 11 tegen 10 pakte 
voor Nederwetten echter alles behalve 
goed uit want na 2 minuten werd de 
Boerdonkse spits in de zestien meter 
onderuit gehaald. De toegekende pe-

 Opening hybrideveld RKGSV 
Afgelopen maanden is er op sportpark de Polder in Gerwen hard gewerkt 
aan een gloednieuw hybrideveld. Samen met Nederwetten is dit het eerste 
Hybrigrass veld ter wereld! 

met aan het roer Ronald Dekkers en 
Erwin Raaijmakers, met oud eerste 
elftal spelers als Bart Gevers, Leon 
Vorstenbosch, Toon vd Boomen en 
Jack de Loo. Na afloop van dit spekta-
kel zal er een spetterende feestavond 
plaats vinden onder leiding van DJ 
Nick Bisseling. U bent van harte uit-
genodigd om dit schitterende en unie-
ke veld te komen bewonderen en te 
genieten van 2 veelbelovende wed-
strijden. 

Op vrijdag 30 november wordt op 
feestelijke wijze dit nieuwe veld ge-
opend. Op het programma staan 2 
wedstrijden tussen oud-spelers en 
huidige spelers. Om 19.30 beginnen 
we met de wedstrijd tussen onze 
vrouwen en oud speelsters als Shirley 
van Berlo en Inge Jansen. Na afloop 
rond 20.15 zal onze voorzitter het 
woord nemen en het veld officieel 
openen. Om 20.30 speelt ons eerste 
elftal tegen een gelegenheidselftal 

Theo den Ouden nieuwe hoofdcoach en 
trainer RKVV Nederwetten dames 1

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de maand 
december de ingang van het tennispa-
viljoen op sportpark de Lissevoort.
Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving.

Iedereen is welkom om vrijblijvend 
mee te wandelen. Vooraanmelden is 
niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie.

Voor nadere informatie: u kunt mailen 
naar het secretariaat, secretariaat-
wsv@outlook.com.
www.wsvnuenen.nl

Reünie   
Coepa Coena
De Coepa Coena is een café-voetbal-
club, opgericht in de beginjaren 70, 
en vindt haar oorsprong in de Beek-
straat te Nuenen. Het was toenter-
tijd een geduchte tegenstander in 
de wijde omgeving.

Oorspronkelijk begonnen op het voet-
balveld achter Jantje Smits in Gerwen, 
daarna naar het voetbalveld op de Lis-
sevoort (nu honkbalterrein), vervol-
gens naar ‘de steenoven’ (vroegere 
stort), het huidige EMK terrein en als 
laatste de Boschhoeve.
Lokaal werd er onder andere gevoet-
bald tegen Den Boemerang, het Tun-
neke en de Poelakkers. Ook het elftal 
van Nard Coolen uit de Beekstraat is 
onze tegenstander geweest op de Lis-
sevoort. Het thuisfront was café Apol-
lo, wel bekend in het Nuenense, waar 
het vaak uit de hand liep.

Om te vieren dat we in 2018 minimaal 
45 jaar geleden zijn begonnen, nodi-
gen we iedereen uit die voor de Coepa 
Coena heeft gespeeld, om zich in prin-
cipe op te geven voor de reünie, die in 
het 1e kwartaal van 2019 zal worden 
gehouden. Ook hun partners en steu-
nende leden zijn van harte welkom.
Het gemakkelijkst is als de aanmelding 
plaatsvindt via het e-mailadres: m.van-
gastel@onsnet.nu ten name van Rinus 
van Gastel (tel.06 47 94 36 34). Aan de 
hand van de aanmeldingen zal beoor-
deeld worden waar de reünie zal 
plaatsvinden en hoe hoog de vermoe-
delijke kosten zullen zijn, die daar aan 
verbonden zijn. We hopen op een gro-
te opkomst. We weten dat er enkele 
mensen buiten Nuenen of in het bui-
tenland wonen. Het is de bedoeling dat 
via jouw netwerk deze mensen op de 
hoogte gebracht worden van dit initia-
tief en zich daardoor kunnen opgeven.

Namens het comité:
 Jan de Louw, Hans van den Reek 

en Rinus van Gastel. 

Hij behartigde met volle inzet ver-
schillende taken en verantwoordelijk-
heden, zoals secretariaat, wedstrijd 
coördinatie, scheidsrechters, enz. Een 
drukke baan en nieuwe politieke ver-
antwoordelijkheden maken dat Louis, 
ook al blijft hij lid van EMK, zijn aan-
dacht ook op andere zaken moet rich-
ten. Uit handen van de voorzitter Ri-
chard du Croo de Jongh kreeg Louis 
een bronzen beeldje, daarnaast een 
ferm applaus van de vele aanwezigen. 
Dank je wel, Louis. 

Nederwetten niet opgewassen tegen fel Boerdonk,   

Kienen in Scarabee
 Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen:
Dinsdag 4 december kienen in wijk-
centrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 
10. Aanvang: 20.00 uur. Ook niet le-
den zijn van harte welkom.



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
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Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. 
www.restaurantolijf.nl

CHRISTMAS @ HOME
Speciaal voor gasten die de feestdagen graag thuis willen 

doorbrengen, bieden wij diverse mogelijkheden aan. 

Allereerst onze amusegerechten. Dit zijn kleine bites 
die eventueel met meerdere als diner kunnen worden 

samengesteld, of juist los als tussendoortje. 

Het kerstmenu wordt dusdanig bereid dat u thuis alleen 
de finishing touch hoeft te voorzien.

Moet u dan helemaal niets doen?
Jawel, u gaat zelf koken, inclusief duidelijke 

beschrijvingen kunt u zich thuis als chefkok voordoen. 
Samen met Olijf maakt u er thuis een feestmaaltijd van. 

Op onze website vindt u alle informatie.
Hier kunt u ook onze bestellijsten downloaden.

Fijne feestdagen!
Team Olijf

ALLES SCHERP VOOR OGEN?

ALLES SCHERP VOOR OGEN?

ALLES SCHERP VOOR OGEN?

Thomas Werrelmann & Claudia Townsend
Winkelcentrum Woensel 37a - 5625 AC Eindhoven - T (040) 82 00 992 - www.toweroptics.nl

Met een bril van Tower Optics staat alles weer op scherp.

Kerstbomen te koop
Mooie kerstbomen te koop.
Rechtstreeks VERS vanaf het veld   
in het Nuenense Broek
(Einde Helsestraat)
Diverse soorten en maten.
Zelf uitzoeken.
De verkoop is op: 
woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag.
Start verkoop woensdag 5 december.

 vanaf het veld   

woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag.

DAMESMODE 
VERKOOP 

(met diverse kortingen)

Op maandag 3 december 
organiseert Modehuis Rovers 

in Gasterij Jo van Dijkhof 
een damesmode verkoop 

met diverse kortingen.

Tijd: 11.00 tot 13.00 uur.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Maak vrijblijvend een afspraak!  088 - 10 20 100 (optie 3)  www.medipoint.nl/thuisadvies

Advies bij mij thuis
Ervaar het comfort van een sta-opstoel 

Een sta-opstoel via Medipoint Thuisservice
• Persoonlijk advies aan huis van onze adviseurs 
• Uitleg over verschillende soorten en modellen sta-opstoelen
• Onder begeleiding een sta-opstoel uitproberen in uw eigen woonkamer
• Uw lichaamsmaten kunnen direct worden opgenomen, voor een sta-opstoel op maat
• Veel modellen, stofgroepen en kleuren verkrijgbaar tegen scherpe prijzen

Nu op alle 
sta-opstoelen 
tot wel 
25% korting
Maak nu een afspraak voor een thuisbezoek en krijg een 
trapliftvoucher t.w.v. €500,- cadeau!
Alleen geinteresseerd in een traplift? Bel 088 - 10 20 100 (optie 3) en vraag 
naar de voorwaarden.

Profi teer in 2018 nog van het lage btw-tarief van 6%!

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 2018 en gelden niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen.

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen
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www.podotherapiestap.nl
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Wij zijn op zoek naar enthousiaste, 
zelfstandige collega’s voor ons 

Welzijns/Beautyteam in Nuenen.

Voedingsdeskundige, (medisch) Pedicure, 
Nagelstyliste, Therapeuten, Consulenten, 

Visagiste, Huidspecialiste, Voetrefl exoloog, 
Hairstyliste, Wellnoloog, Acupuncturist, enz. 

Voel jij je aangesproken 
of voor meer informatie? 

Bel: Anita 06-12585410 of Susan 06-44482338

COLLEGA’S GEVRAAGD!

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.
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