
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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eerste verjaardag 
Savant 
van Lenthof
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

I.v.m. KERST 
verschijnt Rond de Linde 
 VRIJDAG 28 december. 

AANLEVERTERMIJN
voor redactioneel 

en advertenties voor
donderdag 12.00 uur.

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

Kerstactie gezamenlijke Nuenense kerken: 

‘Nuenenaren voor Nuenenaren’
Ook dit jaar willen de Diaconieën van de Gezamenlijke Nuenense Kerken 
weer een aantal kerstpakketten aanbieden, onder het motto: ‘Zorg voor 
elkaar’. Deze pakketten zijn bestemd voor Nuenense gezinnen en alleen-
staanden, voor wie een dergelijk pakket zeer welkom zal zijn. Daarnaast 
worden er ook ‘aandachts-pakketten ‘ gemaakt voor mensen die in het 
afgelopen jaar een zwaar en pijnlijk verlies van een van hun dierbaren heb-
ben meegemaakt, én voor mensen die - vanwege hun persoonlijke situatie 
- ‘extra aandacht‘ verdienen.

waaruit u een keuze kunt maken. Wan-
neer u de kassa gepasseerd bent kunt u 
uw extra artikel(en) in de daarvoor ge-
reedstaande kratten/dozen deponeren.

De ervaring leert dat het winkelend 
publiek deze actie van harte onder-
steunt en omarmt. Dit komt omdat 
het een actie is met een doel ‘dichtbij‘: 
mensen uit onze eigen Nuenense sa-
menleving. Kerkbetrokkenheid of le-
vensbeschouwelijke achtergronden 
spelen hierbij geen rol.
Als u de vraag stelt: is er in - het rede-
lijk ‘welvarend‘ Nuenen nog sprake 
van ‘armoede’, dan is het antwoord: ja. 
Maar dan armoede in relatieve zin. Ar-
moede die je niet kunt vergelijken met 
armoede in veel ‘Derde Wereldlanden‘. 
Wij krijgen ieder jaar ongeveer 300 

Door deze gezinnen en personen een 
bescheiden kerstpakket/aandachts-
pakket aan te bieden hopen wij dat 
ook voor hen de komende feestdagen 
wat extra ‘glans‘ zullen krijgen. 
De actie gebeurt met medewerking 
van de Nuenense supermarkten. Het 
mooie van deze actie is dat deze geor-
ganiseerd wordt DOOR en VOOR 
Nuenense mensen: ‘Nuenenaren voor 
Nuenenaren’. 

Op zaterdag 15 december a.s. zult u - 
bij het boodschappen doen in de su-
permarkt - worden aangesproken door 
vrijwilligers van de Nuenense Kerken 
met de vraag of u wat extra’s wilt kopen 
i.v.m. onze kerstactie. Als ‘hulp‘ krijgt u 
dan een soort boodschappenlijstje aan-
gereikt met daarop een aantal artikelen 

Gemeentelijke erepenning       
voor jubilerende Narre-Kappen

Na genoten te hebben van de muzikale 
tonen van de band Tilt werden we als 
vereniging verrast door de komst van 
locoburgemeester Ralf Stultiëns van 
de Gemeente Nuenen. Namens de ge-
meente overhandigde hij, bij gelegen-
heid van ons 55-jarig jubileum, de zil-
veren erepenning van de gemeente 
aan Harold Hendriks, president van 
De Narre-Kappen. Waarlijk een mooie 
bekroning op de afgelopen 55 jaar! Dit 
was meteen ook de laatste officiële 
handeling en er werd tot de late uur-
tjes doorgefeest. 

De tent was voor een deel ingericht als 
een levend museum met eregalerij en 
verschillende oud-prinsen en ex-
dansmariekes die in originele kos-
tuums rond liepen. Bezoekers konden 
aan de stamtafel aanschuiven en op de 
foto gaan. Het was even terug naar De 
Stad van Gerwen, het niet langer be-
staande café waar de vereniging vroe-
ger residentie hield.

Beste lezers en adverteerders,
 
Wij willen u graag hartelijk danken voor alle felicitaties met 
ons 60-jarig jubileum en de vele complimenten voor onze 
speciale uitgave van vorige week. Wij maken onze krant 
iedere week met veel plezier en zijn blij met uw waardering. 
Zonder u als lezer en adverteerder hadden we geen 60 jaar 
kunnen bestaan, nogmaals dank!  

Team Rond de Linde

adressen binnen bij wie een kerstpak-
ket/aandachtspakket zeer welkom is. 
De ontvangers van de pakketten reage-
ren verbaasd, maar vaak ook heel 
dankbaar en geëmotioneerd.

Wij hopen dat we op zaterdag 15 decem-
ber veel mensen in de supermarkten 
mogen begroeten, zodat de kerstactie 
weer een groot succes wordt. In de week 
van 17 december worden de pakketten 
samengesteld en aan huis bezorgd.
Bij voorbaat dank voor uw gulle gaven 
en voor het meedoen aan deze mooie 
actie!
Voor meer info: Klara jansen (040-
2833434) k.jansenboshuizen@onsnet.nu 
en Theo Swinkels (040-2833514) 
t.swinkels01@onsnet.nu. 

Club 111 feliciteert     
alle hoogheden 
De nieuwe hoogheden voor carnaval 2019 zijn inmiddels bekend. Prins 
Ceño, Prins Parade, onze eigen Prins Pretium en Prins Feschtivali allen met 
een prachtig gezelschap en natuurlijk de jeugdprinsen en prinsessen en 
hun adjudanten. Zij zullen komend jaar de kar trekken en carnaval 2019 
belooft een fantastisch feest te worden. 

Na een ietwat hectische week heeft CV De Narre-Kappen afgelopen zater-
dag 1 december haar 55-jarig jubileum gevierd. De aftrap van dit feest 
gebeurde volgens goed gebruik door onze kersverse Prins Ceño, zijn Prin-
ses Segunda Esposa en Adjudant El Gafas. Hij had een warm welkom voor 
alle aanwezigen en beloofde er dit jaar een geweldig jubileumjaar van te 
maken, samen met onze zusterverenigingen uit Nuenen en Nederwetten. 
Zijn motto #alleremmenlos! staat volgens ons dan ook garant voor een fan-
tastische carnaval.

Gemeentelijke erepenning       
voor jubilerende Narre-Kappen

Namens de jubileumcommissie willen 
wij iedereen die zich betrokken voelt 
bij onze vereniging bedanken voor hun 
steun al deze jaren. Zonder hen hadden 
wij nooit ons 55-jarig jubileum kunnen 
halen. Want feest vier je samen!

Oproep aan al onze donateurs!
Twee jaar geleden zijn wij als Club 111 
de digitale weg ingeslagen. Onze cor-
respondentie aan de inmiddels ruim 
300 donateurs versturen we zoveel als 
mogelijk per e-mail*. Helaas hebben 
we nog niet van iedereen het (juiste) 
e-mailadres. Ben je donateur en heb je 
van Club 111 nog niets vernomen of 
heb je afgelopen week de uitnodiging 
voor onze jaarvergadering die plaats 
vindt op donderdag 13 december as. 
per post ontvangen, dan betekent dit 
dat we nog geen (juist) e-mailadres 
van je hebben.

E-mailadres onlangs gewijzigd?
We vinden het fijn als je de juiste gege-
vens aan ons doorgeeft via: 
club111nuenen@gmail.com
E-mailen is voor ons sneller en goed-
koper. Zo kunnen wij jullie donaties 
besteden ter ondersteuning van alle 
carnavaleske activiteiten in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. 

Alvast dank voor jullie medewerking 
en graag tot ziens op de jaarvergade-
ring en/of op de soosmiddag.

Bestuur Club 111
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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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Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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Programma
We nodigen u daarom uit voor onze raadsvergaderingen. De eerst 
volgende vergadering is op 13 december 2018. 
Twee leden van een politieke partij uit de gemeenteraad zijn gastheer 
en ontvangen u om 18.00 uur, met een broodje. Hierna krijgt u 
uitleg over het raadswerk. We horen hierbij ook graag uw vragen en 
opmerkingen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in de raad-
zaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering bijwonen. Een 
van de gastheren is tijdens de vergadering uw aanspreekpunt zodat 
u uw vragen of opmerkingen ook tussendoor kunt stellen. Na afl oop 
is er gelegenheid voor een drankje en kunnen we napraten. 
 
Bent u er bij op 13 december 2018?
Stuur dan een email naar griffi e@nuenen.nl of bel 040 - 2631 679. 
Liever een andere keer? Dat kan ook. We horen het graag.

Hopelijk tot ziens in de raadzaal!
Gemeenteraad Nuenen c.a. 

ONDERZOEK VEILIGHEID   
RONDOM SPOOR
De veiligheid op en rondom het spoor is een onderwerp dat erg leeft 
in Noord-Brabant. We willen graag weten hoe inwoners die dicht 
bij het spoor wonen over ‘veiligheid’ denken en wat zij hierbij voelen. 
Daarom voert Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in samenwerking 
met de gemeente Nuenen in december een onderzoek uit. 

Het onderzoek richt zich op mensen die binnen een zone van 200 
meter van het spoor wonen, werken of studeren. Een steekproef van 
inwoners ontvangt een uitnodiging voor een online enquête. Ook 
wordt een steekproef van mensen die in deze zone werken of stude-
ren door enquêteurs persoonlijk ondervraagd.

Doe mee aan het onderzoek! 
Krijgt u een uitnodiging voor de online enquête of wordt u aange-
sproken door een enquêteur? De gegevens van het onderzoek wor-
den gebruikt om de informatie over spoorveiligheid zoveel mogelijk 
af te stemmen op de wensen en behoeften van de inwoners. We 
nodigen hiervoor zo’n 4.000 Brabanders uit die in de buurt van het 
spoor wonen, werken of studeren. Uw deelname is daarom erg be-
langrijk: u vertegenwoordigt veel andere inwoners, werkenden en 
studerenden die niet zijn uitgenodigd. 

Wie doet het onderzoek?
I&O Research voert het onderzoek in opdracht van Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost uit. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, 
GHOR, Regionale Ambulance Voorziening, meldkamer en gemeen-
ten samen op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige zorg 
en rampenbestrijding en crisisbeheersing.

NUENEN FELICITEERT HAAR 80 JARIGEN
In onderling overleg met de Nuenense Ouderenbonden heeft de ge-
meente Nuenen besloten om alle senioren die in 2019 de leeftijd van 
80 jaar bereiken te feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wethou-
der Stultiëns zal deze jarigen per brief feliciteren en daarin tevens 
aankondigen dat zij worden bezocht en persoonlijk worden gefelici-
teerd door de Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) van de Nuenense 
Ouderenbonden. Voor de eerste groep senioren die hun 80ste ver-
jaardag vieren in maanden januari t/m april 2019 zal deze brief bin-
nenkort worden verstuurd. Degenen die later hun verjaardag vieren, 
zullen dan op een later tijdstip van het jaar worden aangeschreven. 

AANPLANT NIEUWE BOMEN LANGS A270
In december start aannemer Bosgroep Zuid Nederland met de aan-
plant van nieuwe jonge bomen op de geluidswal naast de snelweg 
A270. Vorig jaar zijn daar ter hoogte van de Heikampen en Zuider-
klamp al oude, zwakke bomen verwijderd. We planten nu bomen 
zoals de wintergroene grove den en de winterlinde. Daarmee ver-
groten we de variatie en diversiteit. Het planten gebeurt met de hand 
en is naar verwachting in de loop van december klaar. Het duurt 
wel nog even voor deze bomen volwassen zijn. Bij vragen kunt u 
contact opnemen met de aannemer via (040) 20 66 360.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 26-11-2018 EN 03-12-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Moorven 2 Brandveilig gebruik 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Boord 19 Verbouwen woonhuis 
Antoniusschutlaan 6 Oprichten woning 
Berg 44 Verbouwen en restaureren woonhuis 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Beekstraat, perceel 36A Oprichten van 4 woningen 
Beekstraat, perceel 36A Oprichten van 8 woningen 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen Veulenkeuring 
 zaterdag 8 december 2018 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
26-11-2018 Collse Hoefdijk Melding Acitviteitenbesluit 
  milieubeheer 

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

Frietvet en (bak)olie kan gratis    
naar de 24/7 hoek op de milieustraat.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

VERGADERING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 11 december komt de wijkraad Eeneind in openbare ver-
gadering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De ver-
gadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte 
welkom. Meer informatie via: www.eeneind.net/wijkraad.html

RAADSVERGADERING 13 DECEMBER 2018
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbe-
horende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

13 december 2018 Raadsvergadering
locatie: het Klooster, aanvang 19.30 uur

 Onderwerpen o.a.
 • Woonvisie Sinti
 • Bouwkrediet Het mooiste blauw Nuenen-West

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht. Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 
of email griffi e@nuenen.nl

GAST VAN DE RAAD
De gemeenteraad van Nuenen c.a. nodigt u uit voor ‘Gast van de 
raad’. U bent dan onze speciale gast bij een gemeenteraadsvergade-
ring en krijgt een inkijkje in het werk van de gemeenteraadsleden. De 
gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten 
die uw leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, werk, 
zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Namens u werken we aan 
een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. 

Eeneind West: gemeente  
krijgt gelijk van rechter
De gemeente heeft een rechtszaak lopen rond Eeneind West en de weige-
ring van de projectontwikkelaar om verschuldigde vergoedingen niet te be-
talen aan de gemeente. Het ging om ongeveer een miljoen euro.

De rechter heeft nu uitspraak gedaan in 
deze zaak en de gemeente in het gelijk 
gesteld. De gemeente rekent erop dat 
de openstaande facturen nu spoedig 
worden betaald. Daarnaast hopen wij 
dat de ontwikkelende partijen het ter-
rein spoedig zullen ontwikkelen, hierbij 
blijft de gemeente ondersteunen.

Achtergrond
Voor de ontwikkeling van het bedrij-
venterrein Eeneind West heeft de ge-
meente in een contract afspraken ge-
maakt met de ontwikkelende partijen 
(Moeskops, Ban Bouw en Adriaans 

Bouwgroep), waaronder ook de grond-
afname momenten(o.a. 2015, 2016 en 
2017). Aangezien deze gronden niet 
zijn afgenomen door de ontwikkelende 
partijen zijn zij een rentevergoeding 
verschuldigd aan de gemeente. Voor 
deze rentevergoedingen zijn facturen 
gestuurd. Tot nu toe zijn de facturen 
door de ontwikkelende partijen niet be-
taald. Uiteindelijk is door de gemeente 
besloten om via de rechtbank alsnog 
deze facturen betaald te krijgen. Hier-
over heeft op 4 oktober jl. een hoorzit-
ting plaatsgevonden en heeft de recht-
bank vandaag dus uitspraak gedaan.

Gemeente Nuenen 

Oproep aan sportverenigingen/cultuuraanbieders   
om zich aan te melden

Continuering Sjors Sportief  
& Sjors Creatief in Nuenen
Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten het afgelopen schooljaar maar liefst 
1100(!!) basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en cultu-
rele activiteiten binnen onze gemeente. Sjors is al jaren een regelrechte ‘hit’ 
onder de basisschooljeugd. Wegens dit daverende succes wil de gemeente 
dit natuurlijk graag continueren. Door ‘Sjors’ krijgen de kinderen de kans op 
laagdrempelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen 
de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te 
promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digi-
taal voor kunnen inschrijven. 

Bewezen formule
Het programma is inmiddels in ruim 
100 gemeenten een bewezen formule 
en bestaat uit een gebruiksvriendelijk 
digitaal inschrijfsysteem voor kinde-
ren en verenigingen/aanbieders. Om 
nog beter in te spelen op de beleving 
van het kind, is er een ‘mascotte’ ge-
koppeld aan de kennismakingsactivi-
teiten, zoals genoemd: Sjors!

Alle kinderen uit het basisonderwijs 
ontvangen in februari weer het Sjors-
boekje en mogen dan één (of meerde-
re) cursussen uitkiezen, waar zij enke-
le naschoolse introductielessen kun-
nen volgen op locatie van (sport)
verenigingen. Vaak gratis krijgen zij de 

kans een kijkje in de keuken te nemen 
bij de activiteit waar zij nieuwsgierig 
naar zijn. Sport- en cultuurdeelname 
kan nooit groot genoeg zijn. 
 
Meld uw activiteit ook aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimu-
leren kinderen om een structurele ac-
tieve deelname te bewerkstelligen. 
Hiervoor hebben wij alle aanbieders 
nodig. Uw activiteit wordt uiteinde-
lijk geplaatst in een prachtig wervend 
boekwerk. Dit Sjorsboekje wordt 
eind februari op alle basisscholen in 
de gemeente Nuenen verspreid. Erg 
goede promotie dus voor uw vereni-
ging/organisatie!

Meld uw kennismakingsactiviteit van-
af vandaag aan op 
www.sportstimulering.nl

Meer informatie?
Bent u geen vereniging, maar wilt u 
toch graag een activiteit voor deze 
doelgroep aanbieden? 
Dit kan natuurlijk, neem dan contact 
op met Michelle Driessen, combina-
tiefunctionaris LEVgroep. 
E: michelle.driessen@levgroep.nl 
of telefoon 06-14465937.

 Open Coffee Dommeldal :

Digitaliseren van  je administratie
Ivon Geurts van Kessel van Online Accountants voor het MKB gaat vertellen wat 
het digitaliseren van je administratie nu precies is, hoe elke MKB-ondernemer dit 
toe kan passen en wat de voordelen er van zijn. Je administratie doen wordt er 
meestal leuker en gemakkelijker door. Ben je nieuwsgierig of denk je juist iets niet 
te kunnen digitaliseren? Kom dan luisteren op 7 december van 09.00 uur tot 11.00 
uur bij de Opwettense Watermolen. 



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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 6 t/m woensdag 12 december

Hollandse bospeen  
 per bos 0,99
Peulen     
pan klaar   100 gram 0,99

Bruine bonen salade
 250 gram1,99

Minneola      
 hele kilo 1,99

Soepgroenten        
 250 gram 0,99

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Perssinaasappelen
hele kilo 1,69

Acties week 49 : geldig maandag 3 t/m zaterdag 8 december_____________________________________________________

Brood van de week: 
Fijn volkoren 
met sesamzaad 
2 x ½  € 1,95   € 189_____________________________________________________

ONZE TOPPERS : 

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

December Feestvlaai 
Zachte bodem, champagnebavarois, 
afgewerkt met eiwitschuim. half € 7,99 € 1499_____________________________________________________

Kerstbrood middel
 voor slechts€ 699_____________________________________________________

Roomboter pasteitjes
 4 + 1 GRATIS
_____________________________________________________

ACTIE ! Bij aankoop van 2 zakken broodjes 
een broodmes 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

Volgende week zaterdag:
Kerst proeverij | 19.00-22.00 uur

Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes en saus ............6,95
Katenhaasjes
3 stuks .......................................................7,95
Vleesbakje
“Gehaktbal gevuld met pepersaus” per stuk 1,75
150 gr. Carpaccio tapenade +
150 gr. Gerookte kipsalade  ....3,95
Verse Kipfi let
Schnitzels
Naturel of gemarineerd, 4 stuks ................5,95
Beierse frikandel
  ........................................ iedere 4e gratis

Volop lekkere ideeën 
in ons gratis kookblad

KOOPJE

SPECIAL

Ho ho ho . . . . . . .

KOOPJE

KOOPJE

1
www.slijterijvanlieshout.nl

283 1 5

Single malt 0,7lt. €21,95   Limited ed.  0,7lt. €19,95

+2 shotglazen 0,7lt. €1 ,95
2

Scotch whisky 0,7lt. €1 ,95

Reserve 0,7lt. €13,5
10 years 0,7lt. €17,5

Champagne
Brut/Demi-sec 0,7lt. €3 ,95

12
Single malt  0,7lt. €28,5 Jonge jenever 1lt. €1 ,95

+ 2 likeur glazen
0,7lt. €22,5

2 1
Valpolicella Ripasso

Classico 0,75lt. €11,95 
Acties geldig van 6 dec. t/m 31 dec. 

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

KERSVERSKERSVERS
Acties week 49 : geldig maandag 3 t/m zaterdag 8 december_____________________________________________________

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

SNIJBLOEMEN AKTIE
AMARYLLIS 
SNIJBLOEM 
In diverse kleuren

 NU 3 STUKS 
 VOOR MAAR € 5,00 

(geldig t/m za 08-12-2018)
 

 KERSTBOMEN, KERSTSTUKKEN, 
KERSTGROEN, BOEKETTEN.

REGBAT HELMOND 
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.



ACTIE
2 + 1 GRATIS

Geldig t/m 24-12 

Tijdens deze actie 
is het mogelijk om 

maten, modellen en 
kleuren met elkaar te 

combineren. 

Parkhof 1 - Nuenen
040 763 0415  

JC_adv.indd   1 20-11-18   12:20

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

BEGIN UITVERKOOP

10%
40%

30%10%
20% 40%

50%
 

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen NuenenM.U.V. DOORLOPENDE COLLECTIE

Advertentie

Traplift voor iedere trap: 
Swing 
Onze Swing-traplift is de 
steun en toeverlaat in steeds 
meer woningen. Deze trap-
lift past op iedere trap en 
kan zelfs naar de zolder 
worden doorgetrokken. Met 
behulp van de innovatieve  
HoloLinc-technologie wordt 
de trap tot op de millime-
ter nauwkeurig ingemeten, 
waarna de traplift op maat 
wordt geproduceerd. En 
het mooiste: binnen twee 
weken wordt de Swing bij u 
thuis gemonteerd.

Obstakel opgeheven 
De Swing-traplift heeft al 
veel mensen hun mobiliteit 
in huis teruggegeven. Een 
tevreden gebruiker ver-
telt: “Onze trap werd een 

steeds groter obstakel voor 
mij, de treden leken steeds 
verder uit elkaar te liggen. 
We hebben een huis met 
twee verdiepingen, en mijn 
hobbykamer is op zolder. 
Een aantal keer per dag de 
trappen op- en aflopen ging 
echt niet langer. Toen heb-
ben we een Swing aange-
schaft. Ik ga nu moeiteloos 
met mijn traplift naar boven 
en weer terug en geniet 
weer volop van mijn hobby-
kamer.” 

December is al duur 
genoeg 
U ontvangt de hele maand 
december € 750,- korting 
op de aanschaf van een 
Swing-traplift! Vraag een 

Dreigt uw trap een obstakel te worden? 

Veel senioren vrezen dat 
ze hun eigen huis moeten 
verlaten als het traplo-
pen lastiger wordt. Bij  
thyssenkrupp realiseren 
we ons als geen ander dat 
trappen een obstakel kun-
nen zijn, maar we weten 
ook dat geen enkele trap 
een onoverkomelijk pro-
bleem hoeft te vormen. 
Met een goede traplift op 
maat kunt u gewoon zelf-
standig blijven wonen, in 
uw eigen huis. 

Een traplift van thyssenkrupp is dé oplossing

gratis en vrijblijvend gesprek 
aan via 

0800-5003
of vul uw gegevens in op  

trapliften.nl
Tijdens de afspraak laat onze 
adviseur u met behulp van 
HoloLinc precies zien hoe de 
Swing er in uw huis uitziet. 
thyssenkrupp is marktleider 
in mobiliteitsoplossingen in 
huis en biedt u levenslange 
garantie op een nieuwe trap-
lift. Bekijk de voorwaarden 
op onze website.

Wedden dat we ook een op-
lossing hebben voor de ob-
stakels in uw huis? 

 

 

 

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Nicole Sprenger is onafhankelijk fi nancieel adviseur 
bij Financieel Thuis, Parkstraat 15a te Nuenen. 

Financieel Thuis

(Financieel) Thuis!
Vorige week sprak ik een ondernemer die ik begin van dit jaar aan een hypo-
theek voor zijn huis had geholpen. “Nicole, wat hebben wij het goed naar 
onze zin in ons nieuwe huis. Fijn dat je toen zoveel moeite voor ons hebt ge-
daan om de hypotheek rond te krijgen”. Als onafhankelijk � nancieel advi-
seur natuurlijk altijd heel � jn te horen dat klanten tevreden zijn en dat ze 
� jn en zorgeloos wonen in hun huis, � nancieel ook thuis zo te zeggen.

Even later weer terug op kantoor zat ik 
nog even te mijmeren over deze klant. 
Zo op het einde van het jaar een mooi 
moment. Het was inderdaad niet ge-
makkelijk geweest. Veel zaken die ik bij 
ondernemers zie kwamen bij hem te-
rug. Het is zelden een ‘standaard’ ver-
haal. De geldverstrekkers stellen veel 
eisen en ergens zit er meestal wel een 
kinkje in de kabel. Het is dan zaak te kij-
ken wat wel kan en niet alleen maar 
waarom het niet kan. 
Zo schoot me een onderneemster te 
binnen die pas 2 jaar geleden begon-
nen was met haar bedrijf. De stijgende 
lijn zat er goed in, maar ja, nog te weinig 
historie zeggen de geldverstrekkers 
dan. Met haar en haar accountant ge-
sproken over de voorwaarden en wat er 
nodig was om het rond te krijgen. On-
derneemster heeft een goed onder-
bouwde prognose opgesteld. Op die 
basis hebben we de hypotheek toch 
rond gekregen. 
En dan was er nog die ondernemer die 
al bijna 10 jaar een eigen bedrijf had. 
Maar ja, afgelopen jaar een tijdje ziek 
geweest maar gelukkig weer helemaal 
op de been. Alleen door de problemen 
met zijn gezondheid een minder jaar 
gedraaid het afgelopen jaar. En laat dat 
nu net heel belangrijk zijn in een hypo-
theekaanvraag. Nu hij weer op de been 
is wil hij graag zijn droomhuis kopen. 
Normaliter zegt de geldverstrekker: “he-
laas; door dat slechte jaar is het gemid-
delde inkomen over de laatste 3 jaar 
niet hoog genoeg”. Zo sleep je een 
slecht jaar dus 3 jaar mee als je het stan-
daard benaderd. Tja en dat droomhuis 
komt nú voorbij. 
Deze ondernemer komt met zijn plan 
bij mij. Hij heeft er goed over nagedacht 
en weet wat hij wil. Dat vind ik positief 
en het geeft mij vertrouwen dat hij seri-
eus is in zijn keuzes. Ik ga ervoor zorgen 
dat het financieel gaat lukken deze wo-
ning te kopen! Met een goede progno-

se en ook belangrijk met een goede on-
derbouwing van mijn kant, zijn er 
meerdere geldverstrekkers die een of-
ferte uitbrengen. Door goed te kijken 
wat belangrijk is voor de klant en zijn 
toekomstige situatie hebben we daar 
een gedegen keuze uit gemaakt. 
De rode draad die naar voren komt bij 
ondernemers is dat het bijna nooit een 
standaard verhaal is. Wat ik veel tegen 
ben gekomen is: 
•  een  aar een ei en edri  

dan loop je bij een geldverstrekker 
tegen een lager gemiddeld inko-
men aan.

• en een ali  inder aar  at slee  
je 3 jaar met je mee in je gemiddeld 
inkomen. 

• e i ers i n niet  rde  nderne
mer heeft niet zoveel met cijfers (dat 
mag) maar heeft ook geen goede 
accountant. 

Deze zaken zitten vaak in de weg bij een 
hypotheekaanvraag. Afgelopen jaren 
heb ik toch alle aanvragen rond gekre-
gen en de ondernemers wonen ook fi-
nancieel in hun droomhuis. Het kost 
vaak de nodige moeite maar met een 
goede onderbouwing en een gemoti-
veerde onafhankelijk financieel advi-
seur is er veel mogelijk. 

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

‘Hoogspanning over fusie Nuenen’      
kopte het ED op zaterdag 24 november.

PvdA-inloop bij Schafrath 
Als wij aanstaande vrijdagavond 7 december met fractie, bestuurswerk-
groep, ombudsteam en hopelijk u bij Schafrath bij elkaar zijn, is het besluit 
van Provinciale Staten over de fusie van Nuenen met Eindhoven pas een 
paar uur oud. Verser kunnen we het niet maken ;). Hoe de uitslag ook uitvalt, 
het zal ongetwijfeld het gesprek van de dag zijn.

sluiten. Waar komt de sporthal, waar 
het gezondheidscentrum en waar kan 
de woongroep binnen een redelijke ter-
mijn terecht? 
En Het Klooster? Gaat dat in de nieuwe 
plannen echt Ons Klooster worden, 
dorpshuis 3.0 zoals het in de plannen 
heet? En de rol die voor Het Klooster is 
weggelegd, moet die straks “ruimtelijk en 
inhoudelijk” zorgen voor de verbinding 
met de Wereld van Van Gogh, zoals in 
het voorstel staat, of vooral met de inwo-
ners van Nuenen c.a.? Wij hebben er eer-
lijk gezegd nog onvoldoende beeld bij.

Voor vragen en problemen met instan-
ties waar u alleen niet uitkomt, is er het 
nuenen@pvda-ombudsteam.nl. Dit 
geldt voor leden en niet-leden. Gratis.

Op onze maandelijkse PvdA-inloop op 
de eerste vrijdag van de maand is vanuit 
fractie, bestuur en ombudsteam steeds 
iemand aanwezig. Hebt u ideeën, vra-
gen of klachten, wij horen ze graag. 
Naast PvdA-leden zijn ook andere geïn-
teresseerden van harte welkom. Breng 
gerust je familie en buren mee. Graag 
tot ziens op vrijdagavond 7 december 
vanaf 21.00 uur bij Café Schafrath. 

 Naschrift: 
Op zaterdag 1 december 2018 een nieu-
we kop in het ED: “Fusieplan Nuenen 
opgeschort”. Het wachten is op (nieuwe) 
landelijke regels. Mogelijk wordt het be-
sluit over de provinciale verkiezingen in 
maart getild. Geen champagne dus op 7 
december.

Zoals bekend, was en is de PvdA Nue-
nen van mening dat samengaan met 
Eindhoven voor Nuenen de beste optie 
is. Deel uitmaken van de krachtige cen-
trumstad in onze regio is naar onze me-
ning de beste waarborg voor een welva-
rend en aantrekkelijk Nuenen voor jong 
en oud. Het zal ons echter niet verbazen 
als de voorstanders van een zelfstandig 
Nuenen vrijdag de vlag kunnen uitste-
ken. De Provincie heeft er namelijk, ook 
in onze ogen, een potje van gemaakt: als 
onderbouwing voor de fusie ontbrak bij 
gedeputeerde Spierings een noodzake-
lijke, heldere regiovisie. Daarnaast was 
de aanpassing van het voorstel op de 
ochtend van het debat op 23 november 
natuurlijk een aanfluiting. In dit aange-
paste voorstel krijgen dorps- en wijkra-
den in de nieuwe gemeente Eindhoven 
zeggenschap en budget voor hun eigen 
leefomgeving en leefbaarheid, een voor-
waarde die de PvdA al vanaf het begin 
heeft gesteld. Op het moment van het 
schrijven van dit bericht heeft de SP de 
sleutel in handen. Of de aanpassing van 
het voorstel hen over de streep kan trek-
ken, weten we op 7 december. 

Maar natuurlijk speelt er meer in Nue-
nen. Er wordt een goede stap gezet in de 
richting van het huisvestingsprobleem 
van de Sinti. Eindelijk. 
De bouwkosten van b.s. Het Mooiste 
Blauw in Nuenen-West zijn weer gestegen, 
met 7 ton liefst! Komt de school er toch? 
De zienswijzen rondom het Structuur-
plan Nuenen-Zuid zijn ingediend. Be-
nieuwd hoe de raad in februari gaat be-

Wij nodigen 
u uit voor ons 
spreekuur!
Maandag 10 december a.s. om 20.00 
uur heeft de VVD fractie haar maan-
delijkse spreekuur in de Villa van het 
Gemeentehuis.
De VVD fractie bereidt die avond de 
raadsvergadering van donderdag 13 
december voor. Dit is alweer de laatste 
raadsvergadering van 2018 voordat de 
Raad met kerstreces gaat.
Agendapunten: De woonvisie Sinti; 
Nieuwbouw school Nuenen West: 
‘Het mooiste Blauw’.
Wilt u hierover meepraten en/of over 
andere onderwerpen dan bent u van 
harte uitgenodigd tijdens ons spreekuur.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
Gaby Scholder telnr. 06 53 37 67 04
Fractievoorzitter Nuenen c.a.

Besluitvorming 
annexatievoorstel Nuenen-
Eindhoven steeds chaotischer
Provinciale Staten hebben al drie keer over de annexatie van Nuenen c.a. 
door Eindhoven gedebatteerd. De sfeer in de Statenzaal wordt steeds grim-
miger. Ook na de drie themavergaderingen in het Provinciehuis is gebleken 
dat in ieder geval zeven van de elf fracties uit Provinciale Staten tegen het 
voorstel zijn om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voegen. 

van 7 december te houden. Als besluit-
vorming op 7 december toch doorgaat, 
zal er nogmaals, voor de vierde keer!, 
een themabijeenkomst van Provinciale 
Staten worden gehouden en wel op 
donderdagavond 6 december. Chaoti-
scher kan het niet. De juiste data en 
tijdstippen kunnen wij helaas niet 
meer in dit artikel opnemen. Houdt 
daarvoor de website www.nuenenzelf-
standig.nl in de gaten.

De Provincie heeft Nuenen c.a. altijd 
verweten niet-structureel en chaotisch 
te zijn en te vergaderen met de ge-
meenteraad op de stoel van het colle-
ge. Nou, wij als Actiecomité Nuenen 
c.a. Zelfstandig kunnen alleen maar 
concluderen dat de Provincie Noord-
Brabant er helemaal een potje van 
maakt. Volgens planning zouden Pro-
vinciale Staten voor 29 december 2018 
het herindelingsvoorstel behandelen 
en tot besluitvorming overgaan. Het 
lijkt erop dat er een lange tijd van on-
zekerheid voor ons, inwoners van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten en 
bewoners van het Eeneind, gaat aan-
breken omdat we nog steeds in onze-
kerheid worden gehouden of onze ge-
meente mag blijven bestaan. We weten 
natuurlijk al langer dat door Gedepu-
teerde Staten, lees mevrouw Spierings, 
niet naar de inwoners wordt geluis-
terd. Een slechte zaak voor de demo-
cratie!

Actiecomité 
Nuenen c.a. Zelfstandig

Coalitiepartij SP speelt met negen le-
den een sleutelrol en hakt nog steeds 
de knoop niet door. Vorige week ver-
raste gedeputeerde Spierings (D66) 
zowel de Statenleden als de insprekers 
bij de themabijeenkomst om vier mi-
nuten voor aanvang van de vergade-
ring met een gewijzigd voorstel te ko-
men. Daarbij werd Nuenen beperkte 
bevoegdheden met wijk- of dorpsraad 
gegeven gedurende acht jaar. Me-
vrouw Spierings voelt de weerstand 
om haar voorstel om Nuenen c.a. te la-
ten annexeren door Eindhoven verder 
groeien. Provinciale Staten leggen de-
ze wijzigingen voorlopig naast zich 
neer en willen dit niet bespreken. Het 
Actiecomité vindt deze wijziging om 
Nuenen met een dorpsraad af te sche-
pen, een lachertje, een doekje voor het 
bloeden. Hiermee worden de Nuene-
naren, die met 78% tegen de herinde-
ling stemden, niet serieus genomen!

Nieuw konijn uit de hoge hoed
Maar mevrouw Spierings tovert als ge-
deputeerde een nieuw konijn uit de 
hoge hoed. Ze wil dat Provinciale Sta-
ten het voorstel dit jaar niet meer be-
handelen, maar pas volgend jaar uiter-
lijk 1 juli. Minister Ollongren (ook 
D66) werkt namelijk aan nieuwe her-
indelingsregels waardoor het argu-
ment ‘gebrek aan bestuurskracht’ flin-
terdun is geworden en dat het voorstel 
om Nuenen c.a. met Eindhoven samen 
te voegen het in de 2e en 1e Kamer wel 
eens niet zou kunnen halen. Voor de 
provincie Noord-Holland was dat al 
reden om twee gemeentelijke fusie-
processen in het Gooi te staken. Maar 
de provincie Noord-Brabant wil ken-
nelijk het voorbeeld van Noord-Hol-
land niet volgen om ook hier het fusie-
proces Nuenen-Eindhoven te stoppen.

Hoe verder
Op 3 december is door de Procedure-
vergadering van PS besloten of het 
herindelingsvoorstel wel of niet van de 
agenda van 7 december af wordt ge-
haald. Bij het ter perse gaan van Rond 
de Linde was deze uitslag nog niet be-
kend. Het Actiecomité Nuenen c.a. 
Zelfstandig wil géén uitstel. Wij probe-
ren de besluitvorming op de agenda 

CDA : fusie Nuenen-Eindhoven 
afblazen i.p.v. uitstellen
 
De provincie Noord-Brabant moet de fusie van de gemeenten Nuenen en 
Eindhoven niet uitstellen, maar de� nitief afblazen. Dat is de reactie van het 
CDA op het nieuws dat de provincie het fusievoorstel voorlopig intrekt in af-
wachting van nieuwe herindelingsregels uit Den Haag. Deze staan in het 
zgn. Beleidskader gemeentelijke herindeling, waarvan een concept vorige 
week naar buiten kwam.

nen in onzekerheid over hun toe-
komst. Als CDA roepen wij de provin-
cie daarom op de fusie af te blazen, 
zodat de Nuenenaren duidelijkheid 
krijgen en de gemeente weer vooruit 
kan kijken.”
 
In de nieuwe regels voor het herinde-
len van gemeenten zou o.a. staan dat 
enkel een gebrek aan bestuurskracht 
geen reden mag zijn om gemeenten te 
dwingen te fuseren. Voor de provincie 
Noord-Brabant was dit altijd de be-
langrijkste reden om Nuenen en Eind-
hoven te willen samenvoegen. 
 
Deryckere: “Het is buitengewoon 
wrang dat de provincie Nuenen een 
gebrek aan bestuurskracht verwijt, ter-
wijl het de provincie zelf is die haar 
huiswerk niet in orde blijkt te hebben.” 

 
Statenlid Marcel Deryckere (CDA): 
“Het besluit om het fusievoorstel voor-
lopig in te trekken toont aan hoe wan-
kel de argumentatie is, waarmee de 
provincie Nuenen en Eindhoven tot 
een fusie wil dwingen. Maar zo lang als 
het fusievoorstel niet definitief van ta-
fel gaat, blijven de inwoners van Nue-

 Stichting Vrienden 
van Van Gogh  
viert jubileum
Op maandag 26 november vierde de 
stichting haar 10-jarig jubileum met 
een feestelijke receptie bij Vincentre. 
Leen Vis verwelkomde de gasten har-
telijk en bood namens De Vrienden 
een cheque aan aan de bestuursvoor-
zitter van Vincentre, Jan Kees Lemkes. 
Daarmee is het mogelijk gemaakt om 
alle programma’s op de ‘Ontdek Vin-
cent’ multi touch screen tafel in het 
Engels te vertalen. Tijdens de receptie 
waren beelden te zien van het maken 
van de film ‘Loving Vincent’.

Jan Kees Lemkes, bestuursvoorzitter Vincentre 
Leen Vis namens de jarige Stichting Vrienden 
van Van Gogh een cheque voor de Engelse ver-
taling van de ‘Ontdek Vincent’ programma’s 
op de multi touch screen tafel.

Kerstmarkt in het 
Van Goghkerkje 
Wat is er mooier dan het Van Gogh-
kerkje in kerstsfeer? U bent welkom op 
onze eerste ouderwetse kerstmarkt: 
veel zelfgemaakte producten - koekjes, 
jam, chutney - en artikelen om de 
kerstsfeer thuis te verhogen. Zoals een 
kaars met de afbeelding van het kerkje, 
een gastendoekje met een monogram 
naar keuze erop geborduurd, een ge-
haakt engeltje of ijskristal voor in de 
boom, een kerststukje of een van de 
kerstartikelen die de Quiltgroep van 
de Regenboog ter beschikking stelt. 
Een glaasje glühwein of chocolade-
melk zal natuurlijk niet ontbreken.
 
Vrijdag 7 december van 15.00 uur tot 
20.00 uur. Zaterdag 8 december van 
11.00 uur tot 16.00 uur. De Lionsclub 
Nuenen helpt ons op weg met een do-
natie. De opbrengst komt ten goede 
aan de instandhouding van het Van 
Goghkerkje. 
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De Vroente 154 Nuenen
In Nuenen zuid in een prettige woonomgeving gelegen, uitstekend 
onderhouden, geschakeld woonhuis met speelkamer op de begane grond, 
l-vormige woonkamer met veel lichtinval, open keuken, 3 slaapkamers en 
moderne badkamer. De woning heeft een fraai aangelegde achtertuin op 
het zuiden en is gelegen nabij speelgelegenheid en natuurgebied.

• Inhoud:406 m3
• Woonopp: 143 m2
• Bouwjaar: 1977 
• Vraagprijs: € 299.000,00  k.k

verkocht

Laag Strijp 7 Aarle Rixtel
Instapklaar vrijstaand woonhuis voorzien van inpandige garage met 
grote zolder, royale woonkamer, vernieuwde half open keuken, werk-/
slaapkamer + badkamer op de begane grond en 3 slaapkamers + een 
moderne badkamer op de verdieping. De woning is gelegen aan de rand 
van het dorp tegen het buitengebied Croy.  

• Inhoud: 728 m3
• Woonopp: 162 m2
• Bouwjaar: 1982
• Vraagprijs: € 479.500,00  k.k

verkocht

Het Puyven 129 Nuenen
In Nuenen zuid gelegen vrijstaand geschakelde woning voorzien van 
3 slaapkamers, moderne badkamer, inpandige garage en extra kamer 
op de begane grond. De woning is gelegen nabij winkelcentrum 
“Kernkwartier”, basisscholen en sportgelegenheden.

• Inhoud: 393 m3
• Woonopp: 112 m2
• Bouwjaar: 1973
• Vraagprijs: € 289.000,00  k.k

verkocht

Laan van Nuenhem 42 Nuenen
Verrassend ruim, modern en goed onderhouden geschakeld woonhuis 
met inpandige berging, luxe keuken en badkamer, 4 slaapkamers en een 
op het zuid-westen gelegen rustige achtertuin met eigen achterom. De 
woning is gelegen in Nuenen-oost op een steenworp afstand van zowel 
basisscholen , het centrum van Nuenen als het buitengebied.

• Inhoud: 496 m3
• Woonopp: 145 m2
• Bouwjaar: 1995
• Vraagprijs: € 375.000,00  k.k

verkocht

De Vroente 40 Nuenen
Royaal uitgebouwde instapklare tussenwoning voorzien van een diepe 
achtertuin op het westen. De woning is voorzien van een viertal ruime 
slaapkamers, inpandige garage en is luxe van afwerking.

• Inhoud: 550 m3
• Woonopp: 163 m2
• Bouwjaar: 1977
• Vraagprijs: € 335.000,00  k.k

verkocht

Gondelierhof 6 Nuenen
Royale vrijstaand geschakelde woning met compleet uitgevoerde luxe 
keuken, sfeervolle woonkamer met moderne gashaard, extra kamer op 
de begane grond, maar liefst 6 slaapkamers en een fraai aangelegde 
achtertuin. De woning is gelegen in de zeer ge liefde wijk “Boschhoeve”, 
direct aan een bosrand en op korte afstand van het gezellige centrum. 

• Inhoud: 644 m3
• Woonopp: 187 m2
• Bouwjaar: 2011
• Vraagprijs: € 549.000,00  k.k

te koop

Mgr. Frenkenstraat 25
In de dorpskern van kerkdorp Gerwen gelegen vrijstaand, charmant 
woonhuis met garage en een mooie, rustige achtertuin op het zuiden. 
De woning is voorzien van een ruime, lichte eetkeuken. Door een uitbouw 
aan de achterzijde, waarin een tuinkamer is gerealiseerd, is er een grote 
leefruimte gecreëerd. De badkamer bevindt zich op de begane grond. 

• Inhoud: 508 m3
• Woonopp: 122 m2
• Bouwjaar: 1967
• Vraagprijs: € 399.000,00  k.k

te koop

De Vlos 17 Nuenen
In de gewilde woonomgeving Nuenen-Oost treft u deze ruime 
vrijstaande woning. De woning is voorzien van een lichte woonkamer, 
open keuken, drie slaapkamers, een studie/werkkamer en een badkamer. 
Daarnaast beschikt de woning over een bergzolder en een aangebouwde 
garage. Let op: het betreft hier een vaste koopsom van € 325.000,- !

• Inhoud: 520 m3
• Woonopp: 113 m2
• Bouwjaar: 1985
• Koopsom: € 325.000,00  k.k

te koop

In prijs
 verla

agd

Oude Kerkdijk 10 Nuenen
In Nuenen zuid gelegen vrijstaande woning met oprit en inpandig 
bereikbare garage met een grote zolder. Deze woning is verder voorzien van 
een extra slaapkamer en badkamer op de begane grond, 3 slaapkamers en 
een badkamer. Rondom de woning is er veel vrije parkeergelegenheid 
en op 100 meter afstand is winkelcentrum Kernkwartier gelegen.

• Inhoud: 706 m3
• Woonopp:  183 m2
• Bouwjaar: 1986
• Vraagprijs: € 569.000,00  k.k

te koop

Van Lieshoutgaarde 12 Nuenen
Nabij het centrum van Nuenen gelegen patiobungalow voorzien 
van inpandige garage, 2 slaapkamers, patiotuin en eigen 
parkeergelegenheid. De woning dateert qua afwerking uit het bouwjaar.

• Inhoud: 300 m3
• Woonopp: 72 m2
• Bouwjaar: 1988
• Vraagprijs: € 309.000,00  k.k

te koop

Kijk op: eyelove.nl of bel ons op 073-800.00.15 (ma-vr) 

OPEN: ma 11-18 u, di-do 9-18 u, vr 9-20 u, za 9-17 u

COMPLETE BRIL INCLUSIEF OOGMETING!

Geldig van 6 t/m 15 dec. 2018 
met actiecode 988682

compleet actie compleet actie
Geldig van 6 t/m 15 dec. 2018 

met actiecode 736352
Geldig van 6 t/m 15 dec. 2018 

met actiecode 312463

compleet actie

DA Drogisterij & Parfumerie Noordveld
Hoge Brake 72, NUENEN
Tel. 040-283 4677

Onze zeven beloftes:
1. Inclusief montuur en glazen op sterkte

    (óók kosteloos met cilinder en zonneglas)

2. Inclusief niet goed = geld terug garantie

3. Inclusief oogmeting, zonder afspraak

4. Inclusief ontspiegeling bij blanke glazen

5. Inclusief kraswerende laag

6. Inclusief dunner geslepen vanaf sterkte 3.00

7. Inclusief luxe brillenkoker

Acties verkrijgbaar in:

Multi-plus bril
met breder leesgedeelte

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie | Hoge Brake 72 | 5672 GM Nuenen | T 040 - 283 46 77

*Aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 15 dec. en zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP!
Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIGNoordveld

Drogisterij en Parfumerie

25%
korting*

DECEMBERMAAND
25% directe 

kassakorting op 
alle parfumerie
eau de toilettes

Collistar
Lancôme
Biotherm

*

*vraag naar de voorwaarden
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Afscheid nemen      
in kleine kring 
Nogal wat mensen kiezen tegenwoordig voor een uitvaart in besloten kring, 
omdat ze bijvoorbeeld vinden dat er geen ophef over hun overlijden ge-
maakt hoeft te worden. De steeds ouder wordende mens die in een steeds 
kleinere kring afscheid van het leven neemt. De directe familie en een be-
perkt aantal bekenden is voor hen voldoende. 

lijk lager. Door de kleinschaligheid van 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers kan er 
tevens flexibel omgegaan worden met 
het aanvangstijdstip en de duur van de 
bijeenkomst. Zowel voor als na het af-
scheid kunnen er consumpties worden 
gebruikt, hierbij is alles mogelijk. Hans 
Raaijmakers: “In de afgelopen jaren 
hebben we vele en afwisselende erva-
ringen opgedaan met kleinschalige af-
scheidsbijeenkomsten in ons uitvaart-
huis. Een keer zat het gezin rondom de 
overledene en haalde anekdotes op on-
der het genot van de favoriete wijn van 
vader. Tegelijkertijd was er een recht-
streekse skype-verbinding met een 
kleindochter in Australië. De andere 
keer waren er zo’n veertig mensen en 
was het een afscheid met sprekers, 
muziek en fotopresentaties zoals we 
dat tegenwoordig gewend zijn in het 
crematorium. We hebben zelfs bijeen-
komsten op zondag en in de avond-
uren gehad, ook dat is mogelijk.” 
 Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.hansraaijmakers.nl of telefonisch 
via 040-7808000. 

Het komt steeds vaker voor dat men er 
voor kiest om in een kleine en besloten 
kring afscheid te nemen van een over-
leden dierbare. Een uitvaart in beslo-
ten kring zorgt er ook voor dat er een 
meer persoonlijke en intieme sfeer 
ontstaat en iedereen op de dag zelf 
meer de mogelijkheid heeft om rustig 
met elkaar te praten, omdat er simpel-
weg minder mensen zijn. 
Uitvaarthuis Hans Raaijmakers in 
Geldrop biedt ruimte voor een af-
scheidsbijeenkomst tot ca. 40 perso-
nen. Tijdens zo’n bijeenkomst kan er, 
naast eventuele sprekers, muziek wor-
den gespeeld en desgewenst een foto-
presentatie worden getoond. Na af-
loop wordt de overledene in een sfeer-
volle vertrekruimte discreet in de 
rouwauto geplaatst, dit kan in aanwe-
zigheid van de nabestaanden zodat 
men hier afscheid kan nemen of samen 
kan vertrekken naar het crematorium 
of de begraafplaats. 
De kosten voor een afscheidsbijeen-
komst in het Uitvaarthuis zijn in ver-
gelijking met andere locaties aanzien-

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

Original CBD Muscle Oil:   
elk spiertje wordt weer � exibel 
en gewrichten blijven soepel!
Veel mensen ondervinden ‘s morgens problemen bij het opstaan, omdat 
hun spieren en gewrichten eerst op gang moeten komen. Ook een veelge-
hoord probleem is, zeker nu het kouder wordt, dat bijvoorbeeld overdag de 
vingers en de gewrichten in de handen vermoeid en futloos zijn 

“Wij adviseren onze klanten die dit 
soort problemen ervaren, de Muscle 
oil van Original CBD. Bijna iedereen 
die wij dit product adviseren heeft er 
veel baat bij.” 

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

Het gebruik van Muscle oil is echt 
makkelijk. Je masseert een paar drup-
peltjes Muscle oil op de vingers en de 
handen of op een ander plaats die je 
wilt behandelen. Even laten intrekken 
en ervaar zelf hoe de natuurlijke ingre-
diënten in de Muscle oil de spieren 
weer flexibel maken en de gewrichten 
soepel houden.

Kom langs bij DA Drogisterij Noord-
veld te Nuenen en ervaar het zelf!

De heer Coolen van DA Drogisterij 
Noordveld: “Wij krijgen veel vragen bij 
ons in de winkel of wij iets tegen deze 
ochtendstijfheid hebben. Het bijzon-
dere aan deze problemen is dat er au-
tomatisch vanuit wordt gegaan dat 
hier niets aan te doen is en men er ge-
woon mee moet leren leven. Maar 
vaak is er echter wel wat aan te doen.”

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Geniet van ieder detail    
in uw leven
Uw zicht zou u niet moeten weerhouden van wat u graag doet. Daarom wer-
ken we bij Oogwereld Ton Lips, Park 30 in Nuenen, met innovatieve producten 
zoals Varilux brillenglazen van Essilor. Met Varilux X-series brillenglazen 
neemt u elk detail binnen- en buiten handbereik moeiteloos waar en geniet u 
van ongekend scherp zicht en vloeiende overgangen van dichtbij tot veraf. 

tweede complete bril voor de halve 
prijs. We informeren u in de winkel 
graag wat de voorwaarden en moge-
lijkheden zijn.

Heeft u in 2018 nog recht op een bril-
vergoeding van uw zorgverzekeraar? 
Dan kan het zijn, afhankelijk van uw 
zorgverzekeringspakket, dat uw nieu-
we bril bijna of helemaal niets kost! We 
berekenen graag uw voordeel in de 
winkel of u kunt op www.oogwereld.nl 
 de zorgvergoedingchecker raadplegen.

Oogwereld Ton Lips. Park 30, Nuenen
Tel. 040 2836436  www.oogwereld.nl

Eindejaars sale 
bij Oogwereld Ton Lips
Tijdens de eindejaars SALE die loopt 
tot 30 december 2018 hebben we een 
ruime collectie monturen voor vaste la-
ge prijzen. Monturen van 150 euro, 100 
euro, 50 euro en zelfs gratis monturen 
(dan betaalt u alleen de glazen). Tevens 
bieden we designer monturen aan met 
kortingen die oplopen tot wel 50%.

Uw voordeel kan nog meer oplopen als 
u gebruik maakt van het aanbod bij 
aanschaf van een tweede bril. Alleen in 
de SALE periode geldt: koopt u twee 
complete brillen tegelijk, dan is de 

Gevoel van trots bij viering eerste verjaardag Savant van Lenthof

‘Ik ben nog steeds gelukkig 
met mijn keuze’ 
Woonzorgcentrum Savant van Lenthof in Nuenen bestaat 1 jaar. Een feeste-
lijk moment, ook omdat alle 30 appartementen in het complex sinds kort 
verhuurd zijn. Naast een high tea organiseerde het zorgteam een tapasavond 
voor bewoners en mantelzorgers om het 1-jarig bestaan te vieren.

Mensen met dezelfde interesses en 
achtergrond
Rob Vogelzang is mantelzorger. Hij on-
derstreept de menselijkheid van het 
concept: “Er is positief contact met het 
zorgteam en mijn moeder wordt in 
haar waarde gelaten. Contacten met 
andere bewoners verlopen gemakkelijk 
omdat er veel mensen wonen met de-
zelfde interesses en achtergrond.” Naast 
mantelzorger is Rob woordvoerder. Hij 
coördineert het contact tussen de man-
telzorgers en het zorgteam. “Een gevoel 
van tevredenheid overheerst. Natuur-
lijk worstelen mensen met hun emo-

Het is gezellig druk in de vier buurtka-
mers van Savant van Lenthof. De hap-
jes staan op tafel, er wordt geproost en 
gelachen. Ook de vrijwilligers en het 
zorgteam genieten zichtbaar van de 
ongedwongen sfeer. Mandy Huijding 
is mantelzorger. Zij zit naast haar moe-
der aan tafel: “Het is fijn hier. Het geeft 
ons als kinderen rust dat mam een ei-
gen appartement heeft en toch in de 
gaten gehouden wordt. We voelen ons 
betrokken bij haar welzijn en als de 
zorgvraag toeneemt, kan ze hier blij-
ven wonen.”

Alles is op maat
Mevrouw Pax-Friedeman is één van de 
eerste bewoners van Savant van Len-
thof. Ze is vol lof: “Alles is hier hon-
derd procent. Iedereen is zo zorgzaam 
en we krijgen alle aandacht. Ik heb een 
prachtig appartement en het eten is 
prima.” Haar zus kwam als mantelzor-
ger mee naar de tapasavond: “Alles is 
op maat. Het contact met het zorg-
team is laagdrempelig en als je iets 
vraagt, dan gebeurt het ook. Als man-
telzorger word je serieus genomen en 
betrokken bij de zorg. Die kleinscha-
ligheid en de persoonlijke benadering 
spreken me aan.”

Mantelzorger Rob Vogelzang en zijn moeder mevrouw Vogelzang in haar appartement in 
woonzorgcentrum Savant van Lenthof.

ties, want het is confronterend om te 
zien dat iemand waar je van houdt ach-
teruit gaat. Er is veel afstemming en het 
zorgteam legt niets op vanuit autoriteit. 
Daardoor is de draagkracht groot en le-
ren we samen, of je nu mantelzorger of 
verzorgende bent.” 

Milder gestemd
“Mijn moeder was in het begin opstan-
dig. Ze had moeite met de nieuwe si-
tuatie en begreep niet waarom ze 
moest verhuizen. Sinds een aantal 
maanden merk ik dat haar stemming 
verbetert. Ze is milder geworden en 
daar heeft Savant van Lenthof alles 
mee te maken”, vertelt Rob, terwijl hij 
liefdevol een arm om zijn moeder 
slaat. “De geborgenheid, regelmaat, 
activiteiten en het contact met andere 
bewoners doen haar goed.”

Al die complimenten zorgen voor een 
blos bij verzorgende Michelle van der 
Putten. “Het is fijn als we mensen een 
vertrouwd gevoel kunnen geven. De 
komende tijd blijft de kwaliteit van 
zorg op één staan. We gaan daarvoor 
nog meer samenwerken met het net-
werk rondom de bewoners.” 

Kerstworkshop
Op zaterdag 8 december organiseert 
Tuincentrum Soontiëns een kerst-
workshop. De workshop vindt plaats 
van 10.00 - 12.30 uur aan de Urkho-
venseweg 570 in Eindhoven.
Deelnemers kunnen hun eigen schaal 
of bak meenemen en onder deskundi-
ge begeleiding een kerststuk maken 
met allerlei natuurlijke materialen. 
Door te werken met vers groen blijft 
het kerststuk weken goed. Ook is er de 
mogelijkheid om een winterslinger te 
maken. Deze decoratieve slinger geeft 
elk huis een feestelijk tintje en is met 
een duidelijke uitleg door iedereen 
eenvoudig te maken.
Aanmelden voor de workshops hoeft 
niet per se, maar is in verband met de 
organisatie wel gewenst. Meer infor-
matie bel 040-2811339 of www.tuin-
centrumsoontiens.nl/kerstworkshop

Speciale kerstdag bij Krakenburg!
Kerstroute met levend kerstverhaal bij Boerderij Krakenburg voor het hele 
gezin. Adres: Olen 50, Nuenen. 

Deelname aan de kerstroute is gratis. 
Starten kan tussen 11.00 en 12.00 uur 
door individueel of in groepjes in te 
schrijven in de Herberg. Na de route is 
er vanaf 13.00 uur gezellig samenzijn 
in kerstsfeer.

Ook als je niet meeloopt met de kerst-
route ben je van harte welkom. Je kunt 
genieten van livemuziek, lekker warm 
binnen en/of buiten op het met vuur-
korven verwarmde winterterras. Er is 
onder andere soep, glühwein, warme 
chocomel en beschuit met muisjes.

Op zondag 16 december is iedereen, 
jong en oud, van harte welkom om 
mee te doen aan de levende kerstroute. 
In de route wordt het kerstverhaal op 
verschillende plekken op en rond de 
boerderij gespeeld. Dit verhaal wordt 
uitgebeeld door de deelnemers, ouders 
en vrijwilligers van zorgboerderij Kra-
kenburg. Door mee te doen aan de 
route kun je van dichtbij het kerstver-
haal beleven en misschien kom je de 
engel, de herdertjes, de drie (eigen)wij-
zen van de Krakenburg, Jozef, Maria 
en kindje Jezus onderweg wel tegen!

 Wereldlichtjesdag 
Nuenen 
Op zondag 9 december a.s. om 19.00 
uur vindt het evenement voor de 3e 
keer plaatst bij het Boordhuys, Boord 
37 in Nuenen. 
De organisatie is in handen van Mi-
chelle van Hout, ritueelbegeleidster, en 
zal muzikaal omlijst worden door de 
jonge, zeer talentvolle zangeres Marie-
ke van der Leijé die zichzelf op piano 
begeleidt.
Iedereen die een kind verloren heeft, 
ongeacht de leeftijd van het kind of 
hoe lang het is geleden, is van harte 
welkom met familie en/of vrienden.
We hopen op een spontane opkomst 
van lotgenoten om de mooie gedachte 
die achter Wereldlichtjesdag zit met 
elkaar te delen. 
Het wordt op prijs gesteld als u van te-
voren op wilt geven met hoeveel per-
sonen u komt. 
Dit kan bij Michelle van Hout via mail 
naar info@michellevanhout.nl of tele-
fonisch op 06-10130803.
Omdat de naam van uw kind genoemd 
mag blijven worden kan deze mede 
opgegeven worden bij aanmelding en 
zal voorgelezen worden op deze avond.
We hopen op uw komst en zien u a.s. 
zondag graag tegemoet!
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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.

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

PUZZELHOEKWeek 49

Horizontaal: 1 kledingstuk 6 uitstalkast 12 koraaleiland 14 vogel 15 dierengeluid 18 kleverig 
20 reusachtig 21 echtgenoot 23 lidwoord 24 voedingsstof 25 mager 27 ontkenning 
28 deel van Italië 30 lange jongen 32 en andere 33 compagnon 34 schouwburgrang 
39 iel 44 water in Utrecht 45 groente 46 wilde haver 47 op de wijze van 48 ar 49 elke dag 
51 beroep 52 veld 54 kostbaar 56 ongaarne 58 schrijnwerker 59 attitude

Verticaal: Verticaal: 1 brandstof 2 uit naam van 3 motorraces 4 baan 5 uitsluitend 7 molentrechter 
8 voorzetsel 9voorzetsel 9 bergplaats 10 blamage 11 dooier 13 vliegende schotel 16 hoekpilaster 17 koel 
19 pausennaam 22pausennaam 22 rivier in Schotland 24 plaats in Limburg 26 zuurstof 29 kleine ruimte 
31 gevangenis 34gevangenis 34 zitting 35 seconde 36 plaats in Zuid-Holland 37 ergens anders 
38 rivier in Duitsland 39rivier in Duitsland 39 overlevering 40 speelhuis 41 pijnlijk ongemak 42 sprookjesfiguur 
43 vracht 50 papegaai 52papegaai 52 scheepstouw 53 thans 55 United Nations 57 de dato

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

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

A L Z O O E R O K E R
G R O O T T E A N T E N N E

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

Oplossingen wk 48
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

ZWALUWSTAARTZWALUWSTAART

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.

AFTITELEN
DANKDAG
DERAILLEUR
EERDER
EGGEN
EISEN
FASCIST
FRIET
FRITUREN
FRONTGEBIED
GEURSTOF
HENGELSNOER
HOEDJE
KADET
KAMPEMENTKAMPEMENT
KANDEELKANDEEL
KANVASKANVAS
KENDOKENDO
KINDERPROGRAMMAKINDERPROGRAMMA
KNEEPKNEEP
KOGGEKOGGE
KOMBUISKOMBUIS
KRAAM
KRATER
KROPGEZWELKROPGEZWEL
LEGHOK
MOSTERD
NURKS
OMGANG
PROFAAN
RUSTIEK
SFEER
SLAGER
SPADE
SPIES
TREDE
VADEM
VAKLUI
VILEIN
VOORKOMEN
WERVINGSKRACHT
ZEVENTIG

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13 14

15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53

54 55 56 57

58 59

4 2 6 9
5 3 2

9 5 8
2 3

8 1
6 4

7 8 2
9 3 6

8 3 1 5

Sudoku

week 47, Mw. W.H.M. Wullems.

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

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

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

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken 
hebben met terminale zorg of zorg 
aan mensen met dementie en/of 
chronische ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor 
speciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:   

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

Pedicure ALTA GRACE 
wenst u fijne feestdagen 
en een gezond 2019 toe.
Tot volgend jaar! Tel: 06-
50571183.

Zoekt u een ervaren, lieve en betrouwbare 
Gastouder bij u aan huis?

Ik ben op zoek naar een leuk gezin! 

Vanaf februari 2019 ben ik beschikbaar op de woensdag en de vrijdag.

Voor meer informatie:
Facebook.nl/Micogastouderopvang | eefje1990@hotmail.com

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 aantal weken 
hebt bezorgd en dus meer ervaren bent. Ook het hulpmiddel 
dat je gebruikt, bijvoorbeeld een fi ets of een karretje, heeft 
invloed op de tijd die je bezig bent met een krantenwijk. 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

GEZOCHT: Nette, niet 
rokende hulp in huishouding 
gezocht voor 3 uur in de 
week. Tel: 06-51140001.

WIJ MAKEN EN PLAATSEN: 
ALUMINIUM OVERKAPPINGEN, 
POORTEN EN SCHUTTINGEN. 
We zijn dringend op zoek 
naar: -productiemedewer-
kers, (leerling)monteurs, 
klusjesman op oproepba-
sis (liefst 65+), medewer-
kers buitendienst. CV is 
niet nodig. Voor meer infor-
matie:   WWW.GARDANO.NL  of 
040-2859359. TE KOOP GEVRAAGD: 

Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

t/m zaterdag 29 december 
Inleveren DE-punten t.b.v. voedselbank 

Nuenen. Albert Heijn Parkstraat-Kernkwar-
tier, Jumbo Ton Grimberg-Kernkwartier en 

Jan Linders, Kruidvat Parkhof-Kernkwartier. 

Donderdag 6 december
09.30 uur Computercafé KPN-Experiabox

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

Regenboogkerk 

Vrijdag 7 december
09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal

Opwettense Watermolen
15.00-20.00 uur kerstmarkt 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Vrijdag 7 december
20.00 uur Dorpshuis Lieshout

Kienavond Carnavalsvereniging de Roapers 
21.00 uur PvdA-inloop 

Café Schafrath

 Vrijdag 7 december
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen Pastoorsmast 14
20.00 uur Rikken bij Piet Renders paviljoen 

RKVV Nederwetten

Zaterdag 8 december
08.00-17.00 uur Veulenkeuring Gerwen

Centrum van Gerwen
11.00- 16.00 uur kerstmarkt 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zaterdag 8 december
20.00 uur De Grote Lijn 7 Theatershow 

Het Klooster

Zondag 9 december
14.00-17.00 uur Schrijfmarathon Amnesty

Van Goghkerkje, 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

15.45-17.15 uur WLG kerstkunst voor 
Kinderen. D’n Heuvel Gerwen

Maandag 10 december
20.00 uur VVD fractie maandelijks spreekuur

 in de Villa van het Gemeentehuis.

Dinsdag 11 december
10.30 uur Cultuur Overdag - 

Film ‘Howards End’. Het Klooster

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

H. Clemenskerk Nuenen

Vrijdag 14 december 
20.30 uur Bekendmaking Boerenbruidspaar 

CV De Wetters
MFA te Nederwetten

Zaterdag 15 december 
Kerstactie gezamenlijke Nuenense kerken: 

‘Nuenenaren voor Nuenenaren’
Diverse supermarkten Nuenen

Zondag 16 december
14.00 uur Concert in kerstsfeer Primavera

Dorpshuis Lieshout

Zondag 16 december
11.00 uur kerstmiddag op Krakenburg

Olen 50 Nuenen
14.00 uur Kerstconcert zangkoor Keskedee

Muziekcafé Hofdael Geldrop

Zaterdag 15 december
Tot 22.00 uur Moonlightshopping 

Centrum Nuenen

Zaterdag 15 december
18.00-22.00 uur Mini-Expositie 

‘Gouden Eeuw 2.0
19.00 uur HartLicht avond 

Bio Kracht, Parkstraat 3F, Nuenen

������������������

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

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken 
voor het warme medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van 

mijn vrouw, onze (schoon)moeder en oma

Wouda Swinkels-Meeuws

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, 
de bloemen en de lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote 

steun voor ons zijn.

In het bijzonder willen wij het team van de ZuidZorg en fysiotherapie Kwiek 
bedanken voor de goede zorgen de laatste jaren. 

Hierdoor heeft  ze tot het laatst thuis mogen blijven wonen.

Joop Swinkels, kinderen en kleinkinderen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 8 december 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger de heer P. 
de Witte. Zondag 9 december 11.00 
uur: viering, parochiekoor, voorgan-
ger: de heer P. de Witte. 

Misintenties 
Zaterdag 8 december 18.30 uur: Drie-
ka van de Tillaart; Henk Donath;
Zondag 9 december 11.00 uur: T oos 
Hurkmans - Damen en overleden fa-
milieleden; Jeanne Straathof - Schol-
tes; Cobie Stachuletz - Dokman; Riet 
Vroomen - Beutener; Loek en Herman 
Kappelhof - Lemmens; Jac Hamers; 
Bert van Kemenade en Gerarda van 
Kemenade - Vogels; Pieter Fitters ( 
vanwege 15-de sterfdag); Annie Mole-
naar - van Happen; Hub Verhoeven; 
Riet de Vries - Klomp (vanwege ver-
jaardag).

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Mari-
anne Schutte - Willems, Koolmeeshof 
9 en Ton Klunder uit de Jo van Dijkhof 
51. Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.
Zondag 9 december is er in het van 
Gogh-kerkje van 14.00 - 17.00 uur ge-
legenheid om brieven te schrijven voor 
Amnesty International. De brieven 
worden geschreven aan presidenten, 
ministers en koningen, met als doel ge-
rechtigheid te vragen voor mensen die 
onrecht wordt aangedaan en die gedis-
crimineerd worden. 
De opbrengst van de extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie bedroeg 
in Nuenen € 391, 88.
Hartelijk dank hiervoor.
 
St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 9 december 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties 
Piet Martens en Corrie Martens-Geven.

Mededeling
De opbrengst van de extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie bedroeg 
in Gerwen € 142,18.
Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 dec. 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintentie
Sjef Versantvoort; Ouders van Genug-
ten-Kuijpers.

Mededeling
De opbrengst van de extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie bedroeg 
in Nederwetten 
€ 81,80. Hartelijk dank hiervoor.

Zing ook mee 
op Eerste kerstdag in Nederwetten !
Evenals de vorige jaren hebben we nu 
ook weer het plan, om op kerstmorgen 
de viering in de kerk van Nederwetten 
op te luisteren met zang. Zoals u weet 
heeft de Lambertusparochie sinds no-
vember 2016 helaas geen eigen kerk-
koor meer. Bij Kerst 2016 en 2017 is 
gebleken dat beide keren ongeveer 20 
mensen zich hadden aangemeld voor 
het speciaal samen te stellen kerstkoor, 
om de ochtendviering op te luisteren. 
Het werd telkens een stemmige en 
feestelijke Eerste kerstdag-viering, er 
werd met bezieling gezongen!
We hebben Wim Renders ook dit jaar 
weer bereid gevonden om er de schou-
ders onder te zetten. En daarbij roepen 
we iedereen, die op Eerste kerstdag in 
de viering kan en wil zingen, op, om 
zich aan te melden. Het zo te formeren 
Eenmalig kerstkoor zal enkel en alleen 
op Eerste kerstdag zingen, om half tien 

’s morgens, in de Lambertuskerk van 
Nederwetten. 
Iedereen die van zingen houdt is wel-
kom, of je nu bij een koor bent, bij een 
koor geweest bent, óf dat je zingen ge-
woon fijn vindt. We zingen bekende 
kerstliederen, die iedereen kent. De in-
steek is: eenstemmig, niet al te moei-
lijk, niet al te hoog, voor iedereen pret-
tig om te doen. Als het niveau van de 
groep het toelaat, zou er een enkele 
eenvoudige meerstemmigheid bij kun-
nen komen.
We repeteren op dinsdag 18 en woens-
dag 19 december van 7 uur tot half 9. 
Het is voldoende om één van deze 
twee repetities bij te wonen, hoewel 
het handig is er beide keren bij te zijn.
U kunt zich aanmelden bij:
Theo van den Tillaart, tel. 040-283 60 
39 of e-mail: t.vandentillaart@onsnet.
nu of Wim Renders, tel.: 040-283 11 77 
of e-mail: rendersdirksen@upcmail.nl 
Belangrijk: laat ook weten of u beide 
repetities bijwoont, of één ervan.
We rekenen op een flinke opkomst, 
zodat de viering op Eerste kerstdag, 
net als vorige keren, weer een mooie 
én muzikale viering wordt!

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 6 december. 17.30 Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Nicolaas, bis-
schop en belijder; gedachtenis van de 
Advent. 
Vrijdag 7 december. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 Lof; 18.30 uur H. Mis, 
votiefmis van het H. Hart van Jezus; 
gedachtenis van de Advent en de H, 
Barbara, maagd en martelares. 
Zaterdag 8 december. 08.30 uur H. 
Mis, Onbevlekte Ontvangenis van de 
H, Maagd Maria; gedachtenis van de 
Advent. 
Zondag 9 december. Tweede zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 10 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent; gedachtenis van H. 
Melchiades, paus en martelaar. 
Dinsdag 11 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Damasus, paus en martelaar; 
gedachtenis van de Advent. 
Woensdag 12 december. 7.15 uur H 
Mis van de Advent.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl

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

Watermolen van Opwetten
Opwettenseweg 203, Nuenen

Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk uur rondleiding 

in Nune Ville in kerstsfeer!
Maand januari 2019 gesloten.

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

t/m vrijdag 14 december 
Voedselbankactie.

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

Supermarkt Jan Linders

Een heel uniek kerstconcert
In het Muziekcafé van de Hofdael in Geldrop zingt het Nuenense wereldmu-
ziekkoor Keskedee op zondagmiddag 16 december liederen die passen bij 
de tijd van het jaar. Dat zijn natuurlijk een wereldwijde variatie van kerstlie-
deren van over de hele wereld. Maar ook andere liederen die weer een beet-
je de zon in Geldrop doen schijnen, worden gezongen. 

dee laat u de kennismaken met de rijke 
variatie van Kerstmis in Nigeria, in Ve-
nezuela, in Polen. Van Nieuwjaar in de 
Oekraïne tot de sfeer van het vallen 
van de avond in Zweden. En heel veel 
meer. Een zeldzaam unieke variatie! 

 Kom luisteren. Jong en oud. En wie 
weet, zing je volgend jaar wel mee met 
Keskedee. Het koor kan nog wel enke-
le mannenstemmen gebruiken. Kaart-
jes voor slechts 6 euro zijn te reserve-
ren via de boekingslijn van de Hofdael: 
muziekhuishofdael@gmail .com. 
Wacht niet te lang, vorig jaar waren de 
kaartjes voor Het Klooster in Nuenen 
snel uitverkocht. 

Als u in de kerstsfeer wilt komen zon-
der ‘Last Christmas’, ‘Do they know it’s 
Christmas’ of ‘Eenzame kerst’ van An-
dré Hazes, bent u van harte welkom. 
Als u wel liefhebber bent van die liede-
ren overigens ook, voor het broodno-
dige tegengeluid. Het gemengd koor 
Keskedee uit Nuenen staat bij dit groot 
concert met traditionele kerstmuziek 
van over de hele wereld onder leiding 
van Maud Broeksteeg. 
Om 14.00 uur start de middag in het 
muziekcafé met een voorprogramma 
van jong muzikaal talent uit Geldrop. 
Om half drie beklimt Keskedee het po-
dium. U kunt dus een hele middag, in-
clusief pauze, volop genieten. Keske-
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KBO Lieshout maakt de  
donkere dagen een beetje lichter

hebben ook grote behoefte aan materi-
alen voor het maken van de kerststuk-
ken. We zijn op zoek naar potten, scha-
len, vazen, ijzerdraad, kleine vaste ver-
sieringen, linten, kaarsen, enz. Als u 
iets heeft, wilt u het dan komen afge-
ven bij de Inloop in het Dorpshuis  op 
dinsdag 11 december. Bij voorbaat on-
ze grote dank. Alles komt ten goede 
aan zieke senioren in Lieshout.

Kerstviering KBO Lieshout in Zaal 
De Koekoek
Onze jaarlijkse Kerstviering in Zaal De 
Koekoek is op dinsdagmiddag 18 de-
cember. Aanvang twee uur. In de loop 
van de middag zijn er verrassende en 
onverwachte optredens in Kerstsfeer. 
Ook de versterking van de inwendige 
mens wordt in de loop van de middag 
zeker niet vergeten. Aanmelden kan 
bij de Inloop in het Dorpshuis op dins-
dagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur 
of met een briefje in de rode KBO bus 
bij de ingang aan de muur. Als bijdrage 
in de kosten vragen we 10 euro per 
persoon. 

Workshop
kerstbloemstukken maken 
Dinsdagavond 11 december om 19.30 
uur kunt u in het Dorpshuis kerst-
bloemstukken maken onder leiding 
van bloemist Ralph Bertens van Bloe-
mend in de Dorpsstraat. Bloemist Ber-
tens zorgt voor alle bloemen en verde-
re benodigdheden. Hij vraagt u wel zelf 
een mesje en/of snoeischaar mee te 
brengen. De kosten voor deelname aan 
de workshop bedragen 25 euro, inclu-
sief een kopje koffie. Onze leden beta-
len 22,50 euro. 

Kerststukken maken
voor onze kerstviering
Elk jaar maakt een aantal vrijwilligers 
kerststukken voor onze zieke leden en 
voor de kerstloterij in de pauze van on-
ze kerstviering. Dit jaar vindt deze ac-
tiviteit plaats op maandag 17 decem-
ber in de loods bij de familie Van Bom-
mel in de Schutsstraat. Op zaterdag 15 
december om 14.00 uur wordt er voor-
bereid. Ook hierbij is uw hulp van har-
te welkom. Laat u ons even weten bij 
de Inloop als u mee wilt helpen. We 

Inzamelactie DE-punten   
voor Voedselbank 
Niet iedereen pro� teert evenveel van een beter wordende economie. Dui-
zenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de Voedsel-
bank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks 
voedselpakket. 

dat contact worden onderling bestaan-
de banden versterkt. Douwe Egberts 
heeft dan ook toegezegd alle donaties 
met 15% te verhogen! De pakken koffie 
worden gedoneerd aan de Voedsel-
bank Nuenen.

Koffie is niet alleen lekker, maar staat 
ook voor een moment van ontspan-
ning. Wie wil dat niet? Koffie komt zel-
den voor in de pakketten van de Voed-
selbank. Een pak koffie in het pakket is 
een klein gebaar, maar wordt zeer ge-
waardeerd. 
De Voedselbank en de Lionsclub Nue-
nen schieten daarom te hulp met het 
inzamelen van Douwe Egberts-pun-
ten. De afgelopen twee jaar was dezelf-
de inzamelactie een groot succes. Alle 
reden om opnieuw de zegels te verza-
melen. 

Inzamelpunten
Zeven winkels in Nuenen doen mee. 
Dat zijn de vijf supermarkten  Albert 
Heijn Parkstraat, Albert Heijn Kern-
kwartier, Jumbo Ton Grimberg, Jumbo 
Kernkwartier en Jan Linders, plus 
Kruidvat Parkhof en Kruidvat Kern-
kwartier. Daar kunt u van maandag 3 
t/m zaterdag 29 december uw DE-
punten inleveren in de speciale dozen 
(zie foto).
De ingeleverde waardepunten worden 
verzilverd voor pakken DE-koffie. 
Douwe Egberts steunt deze actie, want 
het merk wil mensen in Nederland 
dichterbij elkaar brengen. Koffie kan 
gezien worden als een uitnodiging om 
contact te maken met elkaar, en door 

Kerstkienen   
bij bv de Klos
Maandag 17 december 2018. In ’t Café/
Zaal van Lieshout, Dorpsstraat 58-60, 
5737 GD Lieshout. Zaal open om 18.30.
 

Kerst Kunst voor Kinderen
Ben je tussen de zeven en de tien jaar? En hou je wel van knutselen? Dan is 
dit denk ik wel iets voor jou! 

Meld je even aan als je ook wilt komen, 
de kosten zijn € 2,00 per kind.
Ik weet zeker dat jouw Kerst Kunst je 
huis nog gezelliger zal maken!

De WLG werkgroep leefbaarheid Ger-
wen, is er voor iedereen, jong en oud.
Adres D’n Heuvel, Heuvel 11 Gerwen, 
Mailadres: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, Tel: 06-41102625.
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Maandagmiddag, 10 december, van 
15.45 uur tot 17.15 uur ben je van harte 
welkom om te komen Kerst knutselen. 
Natuurlijk wil je eerst wel eens weten 
wat je dan gaat maken, je gaat aan de 
slag met een heel bijzonder materiaal, 
een materiaal waar je iedere dag wel 
mee te maken hebt, maar waar je nog 
niet zo vaak, misschien nog wel nooit, 
kunst mee hebt gemaakt. Namelijk met 
wc rollen! Dus begin ze maar vast op te 
sparen, wc rollen en keukenrollen, 
want je hebt ze straks nodig.

Een paar weken geleden hebben de 
volwassenen al geknutseld met wc rol-
len en daar kwamen best mooie crea-
ties uit. Maar ik durf te wedden dat jul-
lie dit nog veel beter kunnen. Je kunt 
een ster maken, of een kerstboom of 
een reuze sneeuwvlok. Eerst knippen 
we de rolletjes in smalle ringen, dan 
leggen en lijmen we het figuur en daar-
na mag je het spuiten in een mooie 
kleur. Hopelijk is er ook nog genoeg 
tijd over om je kunstwerk te versieren 
met glitters. Want zeg nou zelf: Een 
Kerst zonder glitters, is natuurlijk geen 
echte Kerst .

Pastoorsmeid sans peur
Ze trok een overvolle zaal bij de Senergiek lezing van afgelopen donderdag-
morgen. Pauline Spierings kwam, deels in duo presentatie met vriendin Jo-
sé van den Boom, haar verhaal vertellen over een leven lang werken als 
pastoorsmeid.

ven heeft ze samengevat in een koste-
lijk en mooi verzorgd boekwerk.
Het boek over haar bestaan als pas-
toorsmeid, de functie is nu al praktisch 
geschiedenis, is zelfs interessant ge-
noeg voor de Universiteit van Nijme-
gen om haar boek ook als wetenschap-
pelijk basismateriaal te gebruiken voor 
de geschiedschrijving.
Behalve de warmte die ze met het pu-
bliek deelde voor het fijne leven in het 
centrum van de parochie, viel soms 
ook de kritische kijk van Pauline te be-
luisteren op de kille benadering die het 
bisdom Den Bosch een aantal jaren te-
rug kenmerkte.

Ze kreeg de lachers stevig op haar 
hand, toen ze vertelde dat de mascotte 
van de pastoorsmeiden een schildpad 
is: hoewel misschien niet de vlugste, 
kan die heel wat verdragen en gaat ten-
slotte altijd zijn eigen gang.
Pastoorsmeid Pauline, een mooi ver-
haal, dat waard is om nog vaak verteld 
te worden.

Wat begon als een eenvoudig hulpje in 
de huishouding van de pastorie, groei-
de uit tot een veelzijdige functie van 
gastvrouw, administratrice van de pa-
rochiële organisatie en liturgisch assis-
tente. Het publiek kreeg zelfs een 
nieuw woord van haar aangereikt: mis-
dienette (vrouwelijke misdienaar). 
Tenslotte schopte Pauline het zelfs tot 
presidente van de internationale orga-
nisatie van priesterassistentes. Een van 
haar Franse werkcontacten gaf haar de 
eretitel Pauline sans peur (Pauline 
zonder angst).

Onverschrokken als ze in elkaar steekt, 
bood ze elke nieuwe uitdaging die op 
haar pad kwam het hoofd. Van leren ko-
ken voor een omvangrijk en deftig ge-
zelschap tot internationaal confereren.
Zonder schrik dus, maar met veel 
schik verrichte ze elke klus die op haar 
pad kwam.
Ze kan er dan ook smakelijk en humo-
ristisch over vertellen. En schrijven 
ook: want haar veelzijdig werkzame le- ‘Natuur� lm van 

Nuenen en omgeving’ 
door Cor Speek
Op maandagavond 17 december 
wordt in de IVN ruimte van Het Kloos-
ter de ‘Natuurfilm van Nuenen’ en om-
geving vertoont.
Het Nuenens Broek is een natuurge-
bied ten noordwesten van Nuenen van 
ongeveer 50 ha. Met vooral veel spech-
ten. Vroeger was dit een moerasgebied.
Maar ook andere natuurgebieden in 
Nuenen worden in beeld gebracht.
Het Eckartse Bos is een natuurgebied 
in het Eindhovense stadsdeel Tongelre. 
Het heeft een oppervlakte van 80 ha.
In De Urkhovense Zeggen, een stukje 
beekdal van de Kleine Dommel met 
een rijke flora zijn vooral vele gevlekte 
orchideeën te bewonderen.
Het Eindhovens kanaal. Geldrop met 
zijn prachtige kasteeltuin, maar ook 
Gijzenrooij is een afwisselend land-
schap met kleinschalige akkerbouw en 
natte graslanden. Rondom de graslan-
den liggen eeuwenoude akkers. Hier 
worden op biologische wijze, zonder 
gebruik van chemische bestrijdings-
middelen, granen verbouwd. De krui-
den op de akkers trekken vlinders, vo-
gels en zoogdieren aan.
Aan de andere zijde van Nuenen liggen 
de natuurgebieden zoals de Ruweeuw-
sels. Zij vormen een gebied met grote 
ecologische waarde. In het voorjaar is 
het zeer bekend vanwege de weelderi-
ge bloei van bosanemonen en speen-
kruid, die dan hele tapijten vormen. En 
het natuurgebied de Mosbulten.
Verder laat deze film u proeven van de 
iets verder weg gelegen natuurgebie-
den zoals de Strabrechtse heide, het 
Beuven en de Groote Peel.
Op deze filmavond zal deze film u aan-
geboden worden op DVD.
Na de pauze enkele films over waterge-
bieden en vogels.
De toegang is gratis maar de ruimte is 
beperkt, max. 50 personen.  Aanvangs-
tijd: 20.00 uur. Info: Kees Planken, 040-
2421423.

Verhaaldienst
Over de blindgeborene, die blinde man 
die door Jezus uit alle duisternis naar 
het licht wordt getild, kun je een preek 
houden, maar je kunt hem ook zelf aan 
het woord laten. Dat gebeurt in deze 
dienst. Met als titel Geboren voor het 
licht, vertelt hij, vijfenhalf jaar na zijn 
genezing, bij monde van Hans Bouma 
zijn verhaal. Een even spannend als be-
vrijdend verhaal waaraan Paul We-
ijmans muzikaal deelneemt.
Zondag, 9 december 2018 om 10.00 
uur in ’t Kruispunt te Geldrop. 
Hans Bouma, verhaal en poëzie - Paul 
Weijmans, piano

Wijnproefgroep Oost Brabant 
Op zondag 13 januari organiseert NGW Oost Brabant haar traditionele Nieuw-
jaarsdiner, een feestelijke beleving van wijn & spijs, in Restaurant Olijf. Tij-
dens deze bijeenkomst zal een bestuurswisseling plaatsvinden, Kees Weijters 
gaat na 9 jaar het voorzitterschap overdragen aan zijn opvolger en ook pen-
ningmeester Sjef Joosten maakt plaats voor een nieuwe schatkistbewaarder.

in Wijkgebouw Het Slot aan het Kaste-
lenplein 167 te Eindhoven op donder-
dag 20 december, aanvang 19.45 uur. 
Het thema van de avond is: Een virtue-
le wijnwandeling in de voetsporen van 
Koning Lodewijk.
Vinoloog en bestuurslid George Mes 
neemt je mee in het gebied waar Koning 
Lodewijk zijn vakantieverblijf had. On-
duidelijk zult u denken, dat is de opzet, 
bezoekers proberen te ontdekken wie 
deze Koning was en over welk wijnge-
bied het gaat. Aanmelden kan bij George 
Mess Mail: cgmes@ziggo.nl.
www.ngw-wijnvrienden.nl

Voor dit alles zal er nog een feestelijke 
eindejaar wijnproeverij plaatsvinden 

Dienstverlening Taxbus feestdagen, 
nieuwe tarieven 2019
Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op ou-
dejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen 
rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd de rit-
ten voor de feestdagen tijdig aan te melden. Daarnaast zijn de tarieven voor 
2019 vastgesteld.

De rit kan geboekt worden t/m vrijdag 
28 december 2018, 16.00 uur via de re-
serveringslijn van Taxbus (0800-0234 
795).
De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 
1.30 uur. Vanwege de beperkte be-
schikbaarheid kan het voorkomen dat 
klanten niet helemaal op het gewenste 
tijdstip worden vervoerd. 
In de nieuwjaarsnacht kan per pashou-
der maximaal één (sociaal of medisch) 
begeleider meereizen. 

Vaste ritten op feestdagen
Vaste ritten die op een officiële natio-
nale feestdag vallen, worden uit de 
planning verwijderd. Klanten die hun 
vaste rit ook op 1e of 2e kerstdag of op 
Nieuwjaarsdag willen maken, dienen 
dit apart en tijdig door te geven.
 www.taxbus.nl

Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke kerstdagen wil-
len wij u natuurlijk het best mogelijke 
vervoer bieden. Reserveert u vóór za-
terdag 22 december, 16.00 uur, dan 
kunnen wij uw rit op het gewenste tijd-
stip inboeken. Reserveert u later, dan 
is de kans groter dat u met vertraging 
te maken krijgt.

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer 
stopt het Taxbusvervoer op oudejaars-
avond eerder dan normaal. De laatste 
reguliere Taxbusritten op 31 december 
2018 starten om 22.15 uur. 
Voor onze rolstoelgebonden klanten 
maken wij een uitzondering. Zij kun-
nen op verzoek ook tijdens de nieuw-
jaarsnacht door Taxbus worden ver-
voerd, omdat zij doorgaans geen alter-
natieve mogelijkheden hebben om het 
vervoer te regelen. Voor rolstoelritten 
tijdens de nieuwjaarsnacht gelden de 
volgende voorwaarden:
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 8 december 
Oirs. Vooruit VE1 - Nuenen VE1 16.00
Zondag 9 December
Unitas - Nuenen . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKVVO 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . . . 11.30
Nuenen 3 - Brabantia 3 . . . . . . . . 12.00
SBC 4 - Nuenen 4 . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Beerse Boys 7 - Nuenen 5  . . . . . 12.00
Tivoli 3 - Nuenen 7 . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 8 - Unitas’59 9 . . . . . . . . 12.00
Nuenen 9 - Unitas’59 13 . . . . . . . 14.30
Braakhuizen 6 - Nuenen 10 . . . . 13.00
Nuenen VR1 - FC Eindh.AV VR2 14.30
Nuenen VR2 - MVC VR1 . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - Nederw. VR2 . . . . 10.00
Dinsdag 11 december
Nuenen - ZIGO 1 . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Donderdag 13 december
Nuenen 2 - Tivoli 1 . . . . . . . . . . . . 20.00

RKVV NEDERWETTEN  
Zaterdag 8 december 
Nederwetten VE - W. Boys VE  . . 16.30
Zondag 9 december
Nederw. 1 - HVV Helmond 1  . . 14.00
Nederw. 2 - Pusphaira 6  . . . . . . . 10.00
Nederw. 3 - Pusphaira 7  . . . . . . . 11.00
SVSOS 3 - Nederw. 4  . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen VR3 - Nederw. VR2  . . . 10.00

 NKV KORFBAL
Zaterdag 8 december
NKV 4 - OJC ’98 3 . . . . . . . . . . . . . . 12.20
Zondag 9 december
SDO (V) 4 - NKV 3 . . . . . . . . . . . . . 12.30
SDO (V) 3 - NKV 2  . . . . . . . . . . . . . 15.00 

Tactisch huiswerk voor de technische staf van EMK

EMK - Waalre  3-4
EMK begon met goede intenties aan de wedstrijd tegen Waalre die al snel re-
sulteerde in een grote kans voor Kevin Aarts, die via de keeper tot corner 
werd verwerkt. Toch werd al snel duidelijk dat Waalre met een sterk aanval-
lende tactiek was begonnen aan de wedstrijd waar veel druk werd uitgeoe-
fend op de verdediging van EMK. Hierdoor werd de opbouw al vroeg 
verstoord en konden de verdedigers van EMK de middenvelders niet berei-
ken en was de noodzakelijke lange bal vaak gemakkelijk te verdedigen door 
Waalre dat al snel weer aan de opbouw kon beginnen. 

de 35e minuut was het opnieuw Waal-
re dat verdiend op voorsprong kwam 
uit een goed uitgevoerde aanval, wat 
tevens de ruststand was (1-2).

Na rust was de openingsfase van beiden 
partijen afwachtend, het leek of beide 
teams niet echt het initiatief hoefde- of 
wilde nemen. Na een dik half uur was 
het Waalre dat opnieuw tot een goed 
uitgevoerde aanval kwam, resulterend 
in een 1-3 voorsprong. De wedstrijd 
ging zonder veel opwindende momen-
ten richting de eindfase, die ineens veel 
doelpunten tot gevolg had. Goed door-
gaan van Eric Ribot resulteerde in de 
ietwat geflatteerde aansluitingstreffer 
(2-3), waarna een fout achterin weer 
leidde tot de 2-4 voorsprong voor Waal-
re. In de slotfase was het Sem van den 
Dungen die nog de 3-4 noteerde, waar-
na Christian Messerschmidt met een 
zich naar aanzien gebroken pols de 
wedstrijd moest verlaten. Met 10 man 
was EMK niet meer in staat een punt 
uit de wedstrijd te halen.

NKV 1 wint,   
maar maakt het 
zichzelf moeilijk
Door Robin Messerschmidt

NKV 1 speelde afgelopen zondag 2 de-
cember thuis tegen KVS’17 uit Schijn-
del. KVS’17 is geen onbekende tegen-
stander van NKV. Afgelopen drie sei-
zoenen heeft NKV tegen KVS’17 
gespeeld en alles gewonnen. In de 
kleedkamer werd door coach Dennis 
Beemsterboer benadrukt dat KVS’17 
één van de concurrenten van NKV is 
voor de titel. Daarom moest NKV 
sterk uit de startblokken komen om di-
rect het verschil te maken. Echter 
bleek de werkelijkheid anders. 
Vanaf het fluitsignaal was het KVS’17 
dat  de leiding nam in de wedstrijd. 
NKV speelde gefrustreerd en kon het 
verschil niet maken in de eerste helft. 
Zodoende keek NKV dan ook in de 
rust tegen een achterstand aan 6-7.
In de tweede helft wist NKV een deel 
van de frustratie weg te halen waar-
door KVS’17 geen kans kreeg om uit te 
lopen. Door belangrijke goals van Kelly 
Slaats en Anouk Cramer kon NKV in 
de slotminuten gelijkkomen tot een 
stand van 13-13. Invaller Roel van Mul-
ken maakte de winnende goal voor 
NKV en kon er, na een door NKV zelf 
moeilijk gemaakte wedstrijd, een eind-
stand van 14-13 worden genoteerd.
Op 9 december is er geen wedstrijd 
voor NKV 1. NKV 2 speelt uit tegen 
SDO 4 in Veldhoven.

Al snel in de wedstrijd (8e min) betaal-
de het tactisch concept zich uit toen 
Waalre via een goed uitgevoerde aan-
val op een 0-1 voorsprong kwam. Toch 
was EMK uit de tegenaanval direct 
weer succesvol via Ruud Boerema, 1-1. 
Hoewel EMK veelvuldig in balbezit 
was, waren de gevaarlijkste tegenaan-
vallen voor Waalre dat via de linker-
vleugel continu voor gevaar zorgde. In 

Tweede gastenavond 
BC Nuenen
Na het succes van de eerste gasten-
avond nodigt Badmintonclub Nuenen 
je wederom uit om een avond vrijblij-
vend mee te spelen!
Onze vaste leden zullen ook aanwezig 
zijn om mee te spelen en tips te geven. 
Je bent dus van harte welkom als je nog 
geen ervaring hebt, maar natuurlijk 
ook als ervaren speler. Wij hebben rac-
kets beschikbaar die je kunt lenen.
We verwelkomen je graag op 7 decem-
ber om 20.30 uur in de Hongerman. 
Meer informatie over BC Nuenen kun 
je vinden op  www.bcnuenen.nl. Voor 
vragen kun je mailen naar bestuur@
bcnuenen.nl.

Ruud Boerema en Bas Verberne bij de 1-1

Nederwetten kan tevreden zijn met puntendeling

Tongelre - Nederwetten  3-3
Door Louis Staals

Druilerige weersomstandigheden weerhielden de vaste kern van Nederwetten sup-
porters er niet van om af te reizen naar Tongelre. Beide teams zijn momenteel qua 
stand geen hoogvliegers in de 5e klasse, maar op het kunstgras van Tongelre ont-
spon zich toch een duel waar gestreden werd om de punten. Nederwetten verscheen 
aan de aftrap met nogal wat geblesseerden. Chris van den Biggelaar, Ben van der 
Bruggen, Rik van Lieshout, Giel van Korven en ook op de bank nog Mathijs Merks 
en Jesper Franc half inzetbaar. In de 20e minuut kwam er zowaar een mooie moge-
lijkheid voor Toon van Rooij maar zijn schot ging rakelings over het doel van Ton-
gelre. Bij een uitbraak van Tongelre kon Olivier van de thuisclub de bal met een 
mooie lob over doelman Jordy van den Boogaard  lichten en de 1-0 aan tekenen. 
Twee minuten later kreeg Toon van Rooij de bal goed aangespeeld van Roy Sleegers 
en gaf een goede voorzet op Christiaan Baaten die de 1 -1 aantekende. Vlak voor 
rust in de 42e minuut kreeg Nederwetten een vrije trap te nemen en Toon van Rooij 
krulde de bal mooi om de Tongelre muur in het doel 1-2 Dit was ook de ruststand.
In de 2e helft werd het er allemaal niet beter op. Een moment van slecht uitverdedi-
gen resulteerde in een eigen doelpunt door John van der Velden en kwam Tongelre 
weer terug in de wedstrijd 2-2. Weer enkele minuten later kreeg BuBu van Tongelre 
na een verre ingooi de bal vol op de slof en zette Tongelre weer op voorsprong. Na 
enkele wissels door de trainer van Nederwetten bleek ook de gouden wissel te zitten 
want de ingevallen 4e elftal speler Stein Verhagen, zette met een afstandsschot van 
zeker 35 meter de 3-3 op het scorebord. Hiermede kon Nederwetten wel leven en 
we hopen maar dat volgende week tegen HVV uit Helmond de ziekenboeg weer wat 
leeg gelopen is en dat het vaandelteam weer voor wat meer spektakel kan zorgen.

Gerard van Orsouw   
winnaar zevende wedstrijd
Het zat er al een tijdje aan te komen na regelmatig in de prijzen te spelen was 
het vrijdag de grote dag voor Gerard van Orsouw om als winnaar af te sluiten. 

ren, alle Rikkers zijn van harte welkom
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week een prooi voor Gerry Dekkers.

Uitslag rikken 30 november
1 Gerard van Orsouw  100 punten
2 Hennie van de Velden 77 punten
3 Hub Marguenie 70 punten
4 Ria Hurkmans  59 punten
5 Ludo van den Berg 50 punten 
6 Coen van Gastel 50 punten
7 Adriaan Scheepers 43 punten
8 Wil Marquenie 42 punten
9 Leo Arts  42 punten
10 Ad van Uden 40 punten
11 Gerry Dekkers 40 punten

Na aanvang van de wedstrijd in de eer-
ste ronde ontspon er al meteen een 
mooie strijd voor de leiding en het was 
Gerard die met een mooie score van 
100 punten de leiding nam. Na een 
korte onderbreking werd aangevangen 
met ronde twee en ondanks verwoede 
pogingen om nog in de buurt van de 
leider te komen was het uiteindelijk 
Henny van de Velden die met 77 pun-
ten bleef steken en genoegen moest 
nemen met de tweede prijs. Het was 
weer een zeer geslaagde avond met 
een grote opkomst en zoals gewoonlijk 
een prima sfeer.
Vrijdag 7 december is weer de volgen-
de rikavond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.00 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-

Boerenbruidspaar 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 bij-
gaande  puzzel op te lossen en daarmee een eerste aanwijzing te krijgen. 
Veel puzzelplezier! 

Een expositie van   
Nuenense kunstenares   
Marianne Schellekens

‘Licht’
In Galerie De verdiepingen van Villa 
De Kleine Heide in Son exposeert de 
Nuenense kunstenares Marianne 
Schellekens van 2 december tot 20 ja-
nuari met haar expositie ‘Licht’. 
De donkerste dagen van het jaar komen 
eraan. Een tijd waarin mensen de be-
hoefte hebben zich te omringen met 
licht. Het licht van verwachting, van 
Kerst, van het er zijn voor elkaar. Juist 
in de duisternis is het licht van grote 
kracht. Marianne weet dit met haar 
schilderkunst op bijzondere wijze vorm 
te geven. Zij werkt graag verhalend en 
met diepgaande en maatschappelijke 
thema’s. Kosmos en aarde ontmoeten 
elkaar in haar werk. De schilderkunst is 
voor haar een doorlopende ontwikke-
lingsweg waarin zij zich steeds weer 
weet te vernieuwen. Zij werkt met di-
verse technieken; olieverf, acryl, druk-
technieken, Oost Indische inkt, krijt en 
soms ongewone materialen. 
Marianne heeft een intensieve samen-
werking met dichters uit Nuenen en 
Son. De poëzie inspireert haar met als 
resultaat exposities waarbij beide dis-
ciplines, schilderkunst en poëzie, el-
kaar ontmoeten. Zij exposeert vooral 
met thema-exposities zoals in Kasteel 
Geldrop, Achelse Kluis, Museum Vin-
centre, de Clemenskerk in Nuenen, 
Kunsthandel Gennep, diverse galerie-
en enzovoorts. Zij organiseerde kunst-
zinnige projecten en gaf veel schilder-
workshops waar onder diverse team-
buildings workshops voor bedrijven 
en instellingen. 
De expositie ‘Licht’ is te bezoeken op 
zondagen tussen 15.00 uur en 17.00 
uur in Villa De Kleine Heide, Europa-
laan 2a in Son. Voor bezoek met groe-
pen op een ander tijdstip kunt u een af-
spraak maken met Catherine Witvliet, 
0632051593. 

‘De vijfde dimensie’

Mini-Expositie ‘Gouden Eeuw 2.0’

Schilderijen en 
Tekeningen van 
Marjan van der Donk
Marjan werkt voornamelijk in olieverf 
en houtskool. Eigenlijk is zij per ongeluk 
portretten gaan maken. Bij het oefenen 
van bepaalde tekentechnieken merkte 
zij hoe fascinerend een gezicht eigenlijk 
is - en toen kon ze niet meer stoppen. 
Elk portret kost vele uren (en zelfs we-
ken) om te maken. Ze werkt met mo-
dellen, en creëert met hen een letter-
lijk stille sfeer wanneer ze samen aan 
het werk zijn. Die stilte zie je terug in 
hun poses. Wanneer je als model niet 
hoeft te ‘poseren’, en enkel rustig, als 
jezelf, met een ontspannen gezicht 
mag zitten en kijken, raken we dat stil-
le van voorbije eeuwen even aan.
Als kunstenaar is Marjan volop in ont-
wikkeling, en zij deelt dit graag tijdens 
deze mini-expositie bij Bio Kracht. Ie-
dereen is van harte welkom!
Marjan: “Er wordt wel gezegd dat je 
10.000 uur moet oefenen om iets écht 
goed onder de knie te krijgen. Ik ben al 
aardig op weg met die oefenuurtjes, al 
staan er voor een beetje meesterschap 
nog wel een paar duizend uur te wach-
ten. Ik leer de klassieke teken- en schil-
dertechnieken. Deze oude stijl van 
werken wil ik op een moderne manier 
toepassen - vandaar de titel van mijn 
expositie: ‘Gouden Eeuw 2.0.”
Tijdens deze avond organiseert Mir-
jam Langenhuijsen van ‘Het Boek van 
het Hart’ een HartLicht avond bij Bio-
Kracht. Voor meer informatie zie 
www.bio-kracht.nl. Iedereen is deze 
avond van harte welkom! 
Zaterdag 15 december 18.00-22. 00 
uur. Bio Kracht, Parkstraat 3F, Nuenen 
 

Oudercursus

Positief opvoeden 
van tieners
Weet u ook niet meer wat u met uw 
puberdochter of zoon aan moet? Mis-
schien is het volgen van de cursus ‘Po-
sitief opvoeden’  een goed idee. Tijdens 
de 6 bijeenkomsten leert u over de ba-
sisprincipes en opvoedstrategieën van 
Triple P. Samen met andere ouders 
gaat u aan de slag met het leren en ob-
serveren, zelf oefenen aan de hand van 
rollenspelen en het geven en krijgen 
van feedback.
De training start 15 januari en wordt 
gehouden bij het centraal kantoor van 
LEVgroep aan de Penningstraat 55 in 
Helmond. Kosten zijn € 45,- p.p. (in-
clusief cursusmateriaal). Mocht dit be-
drag een probleem zijn, dan horen wij 
dit graag, zodat we samen een oplos-
sing kunnen vinden.
Voorafgaand aan de training krijgen de 
deelnemers een intakegesprek.
Meer informatie of opgeven: 
www.lerenmetlev.nl/zinzicht

Rikken

Tongelre - Nederwetten  3-3



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.

Verzorgende?
Kom werken bij Wijkzorgteam Nuenen!

In 2017 is Wijkzorgteam Nuenen van start gegaan. 
Inmiddels is er in dit kleine, hechte team ruimte voor 
uitbreiding! Wil jij als verzorgende aan de slag bij 
de mensen thuis in Nuenen? Je krijgt een contract 
voor onbepaalde tijd. De contracturen worden in 
overleg met jou vastgesteld tot maximaal 28 uren 
per week.
Ben jij zelfstandig, kun je helder en met empathie 
communiceren richting cliënten en collega’s, help 
jij de mensen zelf oplossingen bedenken zodat 
ze zich goed kunnen redden?

Savant Zorg biedt jou de mogelijkheid om je 
talenten te laten zien en volop ruimte om jezelf te 
ontplooien. In dit nieuwe zelfstandige zorgteam 
wordt nog volop gepionierd, waarbij jouw inbreng 
heel erg wordt gewaardeerd. 
          

 Kijk snel op www.werkenbijsavant.nl voor 
meer informatie en solliciteer direct via de site. 
Is dit niet jouw droombaan maar ben je benieuwd naar 
andere mogelijkheden bij Savant? Neem dan gerust 
contact op met HR recruitment, 0492 - 572 111.

Savant Zorg is een grote,
 gecerti� ceerde zorgaanbieder in 

de regio Zuidoost-Brabant die bekend 
staat als een betrouwbare, verbindende 

en vooruitstrevende organisatie, 
waarbij gewerkt wordt in zelfstandige 

zorgteams. We leveren een breed pakket
aan diensten voor zorg, wonen en welzijn 

in de gemeenten Asten, Deurne, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, 

Laarbeek, Nuenen en Someren. 
Zowel bij de mensen thuis als in onze 

moderne woonzorg- en ontmoetingscentra. 

Kijk snel op 
www.werkenbijsavant.nl 
voor meer informatie en 

solliciteer direct via 
de site.

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

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

SALE
VERRASSEND VEEL VOORDEEL OP 
BRILLEN TOT 30 DECEMBER 2018!

Park 30, Nuenen  |  T. 040 2836436  |  www.oogwereld.nl
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