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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl

AFWEZIG 
van 24 t/m 28 december
Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

AFWEZIG 
van 31-12 t/m 4-1:

J.R. Rutten en D. van den Top,
huisartsen

Huisartsenpraktijk Anderegglaan
 Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Nieuw 
bestuur 
voor W70

Wereldlichtjesdag 
Nuenen, 
‘Jij blijft altijd 
ons lieve kind’

De keizer 
wil een 
kerstverhaal
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AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
IS DE PRAKTIJK VAN DR. BOEK 
VAN 24/12 T/M 28/12 GESLOTEN
De letter verdeling is als volgt:

A-K: DR.RUTTEN EN DR. VAN DEN TOP
 LAAN VAN NUENHEM 20
 TEL: 2837083
L-Z: PRAKTIJK ANDREGGLAAN
 ANDREGGLAAN 14
 TEL: 2837475

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

KOOPZONDAG
16 december

Kom gezellig
Kerst-shoppen!

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

AANLEVERTERMIJN
voor redactioneel 

en advertenties voor
donderdag 12.00 uur.

I.v.m. OUD & NIEUW 
verschijnt Rond de Linde 
 DONDERDAG 3 januari. 

AANLEVERTERMIJN
voor redactioneel 

maandag 17.00 uur 31/12. 
voor advertenties 

woensdag 12.00 uur 2/1.

Zaterdag 15 december tweede editie 

Moonlightshoppen 
Op zaterdagavond 15 december is het weer Moonlightshoppen in het cen-
trum van Nuenen. Tot 22.00 uur zijn de meeste winkels die avond geopend en 
zullen er tal van activiteiten in en om de winkels in het centrum plaatsvinden.

We spraken met Henry van Vlerken, 
sinds anderhalf jaar actief als centrum-
manager: ”het centrum is alweer sfeer-
vol verlicht en op deze avond nog ge-
zelliger aangekleed met de nodige 
vuurkorven en vele buitenactiviteiten. 
Zo trekt de kerstman met zijn Elfjes de 
hele avond door het centrum en delen 
zij lekkere, gezonde dingen uit en na-
tuurlijk mag iedereen met hen op de 
foto. Er is ook volop livemuziek aanwe-
zig. Zo treedt bijvoorbeeld het Nuenens 
Shantykoor ‘De Walnoten’ twee keer op 
in het centrum, er is live Jazzmuziek te 
beluisteren bij Galerie Bonnard en is er 
stemmige livemuziek bij De Griek op 
het van Goghplein”. 

Natuurlijk komen de echte activiteiten 
vanuit de ondernemers zelf en ook dit 
jaar zijn zij heel creatief en enthousiast 
aan de slag gegaan. Zomaar even een 
kleine greep uit al deze activiteiten:

Bij ‘Ooit Hebberie’ kunnen jong en oud 
terecht voor een gratis knutselactiviteit 
in de vorm van het versieren/beschilde-
ren van een houten huisje.

Keurslager Evert Tebak heeft zijn kerst-
proeverij voor de deur en hij en zijn 

vakkundig personeel, helpen u graag 
met tips en inspiratie voor de feestda-
gen.

Slijterij Van Lieshout zorgt ter plekke 
voor een lekkere wijnproeverij.

Bij Albert Hein kunt u op deze speciale 
avond terecht voor uw boodschappen 
maar natuurlijk doet Albert Hein ook 
net even wat extra’s op deze avond met 
allerlei lekkere proeverijen.

Bij De Koffiedrinkers op De Berg kunt u 
terecht voor een lekker hapje en een 
glaasje glühwein en bij Miekes Kook-
goed vindt u de juiste materialen voor 
in de keuken.

Het Vincentre is deze avond ook open 
en u mag hier tijdens Moonlightshop-
pen gratis naar binnen.

Bij Gallery Bonnard treft u op deze 
avond natuurlijk prachtige kunstwer-
ken aan maar tevens zal er tijdens 
Moonlightshoppen een live jazz-optre-
den zijn van duo ‘Le Jazz’.

En wanneer u dan toch op De Berg bent, 
dan kunt u ook als een van de eersten 
het nieuwe geheel verbouwde Kosters-
huisje bezoeken want dat opent spe-
ciaal op deze Moonlightavond zijn deur 
voor u.

Jumbo Grimberg heeft een speciale 
familie & vriendenavond georgani-
seerd met allemaal lekkere proeverij-
en en, alleen op deze avond, speciale 
kortingen.

Ton Lips en Thesaurie hebben de han-
den ineengestoken en komen met een 
gezamenlijke actie. Heel speciaal is de 
mogelijkheid om bij Ton Lips tegen een 
gereduceerde prijs een netvliesfoto te 
laten maken waarop eventuele blauw-
licht schade is te zien.

Bio-Kracht pakt deze avond uit met een 
‘mini expositie gouden eeuw 2.0’ van 
Marjan van den Donk en ook met een 
hele speciale activiteit; ‘Hartlicht’.

Kapsalon De Salon zet deze avond hele-
maal in het teken van club Sam. De Salon 
gaat, op voorinschrijving, een verkorte 
opsteek en vlechtcursus verzorgen en 
er zal een loterij gehouden worden met 
hele mooie prijzen. De opbrengst van 
beide activiteiten komt ten goede aan 
Club Sam! En voor wat lekkers wordt na-
tuurlijk gezorgd.

Gerrie, Haar en Wonderwaar, pakt weer 
volop uit met diverse buitenactiviteiten 
en leuke aanbiedingen, natuurlijk ook 
met iets lekkers erbij.

Bij Franca, ‘de Griek in Nuenen’ op het 
Van Goghplein, zal een liveoptreden 
zijn van een muziekensemble en na-
tuurlijk zorgt Franca voor wat lekkers 
erbij.

Bij Jan Linders kunt u ook de gehele 
avond terecht, natuurlijk voor uw bood-
schappen, maar ook voor een lekker 
hapje en een drankje.

Bij Etos treft u diverse Moonlightshop-
kortingen aan en bij € 25,- besteding, 
krijgt u een gratis, goed gevulde goodie-
bag mee! 

Natuurlijk kunt u ook tijdens Moonlight-
shoppen bij alle andere ondernemers 
en winkels terecht en zult u overal spe-
ciale Moonlightshopping acties en 
voordelen aantreffen, al dan niet met 
een lekker hapje of drankje.

En, last but not least, kunt u deze 
avond uiteraard ook terecht bij onze 
horeca ondernemers die, zoals altijd, 
klaarstaan voor u met hun gastvrijheid 
en kwaliteit en juist op deze Moon-
lightshopping avond nog extra hun 
best zullen doen voor u. Loop gerust 
even binnen! 

De ondernemers in het centrum van 
Nuenen heten u van harte welkom op 
deze avond en kijk zeker ook even op 
onze website voor nog meer informatie:

www.nuenencentrum.nl

Foto: Frank van Welie
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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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ONDERZOEK OMWONENDEN VLIEGVELD 
EINDHOVEN
‘Beleving van de leefomgeving 2018’ 
Vorige week is het belevingsonderzoek voor omwonenden van vlieg-
veld Eindhoven gestart. De vragenlijst is onder 6.300 omwonenden 
van 19 jaar en ouder verspreid, o.a. ook in Nuenen. Met het onder-
zoek wil de GGD Brabant-Zuidoost in kaart brengen hoe mensen in 
de (wijde) omgeving van vliegveld Eindhoven hun woonomgeving 
beleven en of ze zich zorgen maken over de invloed van de woon-
omgeving op hun gezondheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van dhr. Pieter van Geel, de onafhankelijke verkenner van 
‘Proefcasus Eindhoven Airport’. Heeft u ook een uitnodiging ont-
vangen? Doe dan mee!
De resultaten van het belevingsonderzoek zijn in het voorjaar van 
2019 te raadplegen via de website van de GGD Brabant-Zuidoost.

Meer informatie
Op www.mijnwoonomgeving.nl vindt u meer informatie over het 
onderzoek. 
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de helpdesk: 
Telefoon: 0800-020 08 23 | E-mail: mijnwoonomgeving@desan.nl
U kunt ook mailen naar onderzoek@ggdbzo.nl

VUURWERK (OVERLAST)
De jaarwisseling moet voor iedereen in Nuenen een feest zijn. Toch 
zorgt het afsteken of opslaan van zwaar (meestal illegaal) vuurwerk 
ieder jaar voor veel overlast, gevaarlijke situaties en schade. De ge-
meente zet zich samen met de politie in om de overlast zoveel mo-
gelijk te beperken. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 
1 januari 02.00 uur. Iedereen die voortijdig vuurwerk afsteekt is in 
overtreding. 
Op de volgende locaties is het niet toegestaan om vuurwerk af te 
steken:
•	 Nabij	en	op	het	terrein	van:	De	Akkers;	Savanthof;	Weverkeshof;	

Jo van Dijkhof
•	 In/op/aan/onder:	abri’s;	bruggen;	overkappingen;	tunnels;	tele-

fooncellen;	vuilnisbakken;	brievenbussen;	in	of	nabij	als	zodanig	
ingerichte	kinderboerderijen;

•	 In	en	nabij	winkelcentra	(semi	overdekt)

Wordt	er	vuurwerk	bij	u	in	de	buurt	afgestoken,	terwijl	dat	nog	niet	
is toegestaan? Of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar 
en illegaal vuurwerk? Meld dit dan bij de politie: 0900-8844. Dit 
kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Lees meer op onze website: www.nuenen.nl/vuurwerk

VERGUNNINGEN     
PERIODE 03-12-2018 EN 10-12-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Hal 1 Plaatsen liftschacht 
Schietbergen	37	 Plaatsen	erfafscheiding	
Spegelt	104	 Wijzigen	gebruik	t.b.v.	bewoning	

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Voorste Groes 
5	t/m	10	 Oprichten	6	woningen	
Lindenlaan 31 Afwijken parkeernorm 
Jacobushoek 5 Aanpassen brandcompartimentering 
Olen 32 Uitbreiden opslagruimte 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Ontheffing Drank- en Horecawet 
 t.b.v. Nieuwjaarsdiner 
Park Blues ‘m Nuenen 9 juni 2019 
Park Koningsnacht en open podium 
 Koningsdag 26-27 april 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
07-12-2018 Jacobushoek 5 Ontwerp omgevingsvergunning 
  brandveiligheid gebruik 
  Jacobushoek 5 Nuenen c.a. 
07-12-2018 Nuenen c.a. Handhavingsbeleid op artikel 13b 
  Opiumwet gemeente Nuenen c.a. 
  2018 

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

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

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

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

AFVALWEETJE

Per 1 januari is er een nieuw telefoonnummer 
voor uw meldingen over afval. 
Blink, Afval informatie centrum, tel: 0800 0492 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

OPENING GEMEENTEHUIS   
IN KERSTVAKANTIE
Tijdens de kerstvakantie is het gemeentehuis beperkt open. In de 
eerste week kunt u alleen terecht op donderdag 27 december en 
vrijdag 28 december tussen 8.30-12.30 uur. In het nieuwe jaar kunt 
u weer terecht vanaf 2 januari 2019. Het gemeentehuis is gesloten 
op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december en maandag 
31 december en dinsdag 1 januari. Na deze lange weekenden kunt 
u voor de burgerlijke stand pas weer terecht op de eerstvolgende 
werkdag, zijnde 27 december en 2 januari. Dit valt binnen de wet-
telijke termijn om een aangifte te doen van geboorte of overlijden. 

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

AFVALWEETJE 
Per 1 januari is er een nieuw 
telefoonnummer voor uw mel-
dingen over afval. 
Blink, Afval informatie cen-
trum, tel: 0800 0492 

Integrale controle bedrijven-
terrein Eeneind Nuenen
 
Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers 
veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we zo houden en waar mogelijk 
verder verbeteren. Onlangs vond daarom een integrale controle met ver-
schillende  instanties plaats op bedrijventerrein Eeneind in Nuenen.
 

goed. Een aantal specifieke resultaten 
van de controle zijn:
• In totaal zijn 11 autobedrijven ge-

controleerd.
• De politie heeft één persoon aan-

gehouden.
• De politie heeft één voertuig en 

meerdere auto-onderdelen in be-
slag genomen, welke vermoedelijk 
van diefstal afkomstig zijn. Contro-
leurs van de gemeente constateer-
den enkele gevallen van strijdig ge-
bruik met het bestemmingsplan. 
Controleurs van de Omgevings-
dienst constateerden enkele lichte 
milieuovertredingen.

“We kijken terug op een succesvolle 
controle. Door de inbreng van ieders 
expertise kunnen we de illegale activi-
teiten terugdringen en zodoende de 
kwaliteit van het bedrijventerrein ver-
beteren. De komende tijd gaan we op 
regelmatige basis integrale controles 
houden waarbij we controleren op het 
naleven van gemeentelijke wet- en re-
gelgeving. Op onze website vermelden 
wij alle informatie over deze controles.”
Patrick Kolijn, algemeen leidinggeven-
de controle en tevens relatiemanager 
bedrijventerreinen gemeente Nuenen.
 
Wat kunt u doen?
Als gemeente pakken we (ondermij-
nende) criminaliteit aan, samen met 
onze partners. Maar ook uw hulp is 
nodig. Meld verdachte situaties bij de 
politie (via politie.nl/mijn buurt) of via 
Meld Misdaad Anoniem via 0800-
7000 of online via 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Met de actie hebben verschillende in-
stanties gezamenlijk meerdere (auto)
bedrijven gecontroleerd op het nale-
ven van wet- en regelgeving. De con-
trole richtte zich op de bedrijfsactivi-
teiten en de bedrijfsvoering. Zo is ge-
keken of de bedrijfsactiviteiten in 
overeenstemming zijn met het be-
stemmingsplan en of de bouw- en mi-
lieuwetgeving wordt nageleefd. De be-
drijfspanden werden ook onderzocht 
op onwettige activiteiten zoals de ver-
koop van gestolen auto-onderdelen.
De controle is een gezamenlijke actie 
van de gemeente Nuenen, Politie, Om-
gevingsdienst Zuidoost-Brabant en 
Stichting Verzekeringsbureau Voertuig-
criminaliteit. Met deze gezamenlijke 
aanpak willen we mogelijke illegale acti-
viteiten op Eeneind terugdringen en 
daarmee het bedrijventerrein veiliger en 
economisch aantrekkelijker maken, zie 
ook www.nuenen.nl/nuenen-ruimt-op.
De controle is goed verlopen. De be-
treffende ondernemers hebben alle 
medewerking verleend aan de contro-
le. De onderlinge samenwerking en 
communicatie tussen de partners was 

Nuenen 

Voor mensen    
met een stoma

Inloopmiddag  
bij de Eijk
Op dinsdag 18 december 2018 is er 
van 14.00 uur tot 16.00 uur een ont-
moetingsbijeenkomst voor stomadra-
gers, partners en belangstellenden.
De bijeenkomst vindt plaats in inloop-
huis de Eik, Aalsterweg 285 B Eindho-
ven.
De eerstvolgende bijeenkomst bij De 
Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond 
vindt plaats op dinsdagochtend 8 ja-
nuari van 10.00 tot 16.00 uur.

Tijdens deze inlopen kunnen mensen 
met een stoma vrijblijvend binnenlo-
pen om met lotgenoten ervaringen te 
delen. Zij kunnen problemen met el-
kaar bespreken en eventuele oplossin-
gen met elkaar delen.
De Nederlandse Stomavereniging 
houdt regelmatig bijeenkomsten in de 
regio zodat leden en andere belang-
stellenden elkaar kunnen ontmoeten. 
Daarnaast krijgen bezoekers veel in-
formatie over leven met een stoma. Bij 
deze bijeenkomsten zijn ook bestuurs-
leden aanwezig. Zij kunnen vragen be-
antwoorden over verenigingszaken of 
onderwerpen die te maken hebben 
met het hebben van een stoma.

Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of 
Kees van Liempd, regiobestuurslid van 
de Nederlandse Stomavereniging,
tel: 040 283 79 04.
Meer weten over het werk van de Ne-
derlandse Stomavereniging? Kijk eens 
op www.stomavereniging.nl. Onder 
nieuws en agenda zijn alle bijeenkom-
sten in alle regio’s te vinden.

Neva Ensemble uit St.Petersburg 
in H. Clemenskerk Nuenen
Wat een stemmen, wat een sfeer. Geen versterkers nodig, alleen hun gewel-
dig mooie stemmen vullen de Clemenskerk met een Kerstconcert zoals al-
leen zij dat kunnen. 

Voor de pauze zingen zij mooie Sla-
visch Byzantijnse koormuziek en na de 
pauze een lichter programma van 
mooie Russische volksliederen afge-
wisseld met licht klassieke opera en 
operette muziek en omdat het bijna 
Kerstmis is, zal het geheel afgewisseld 
worden met mooie kerstliederen .
Het programma kunt u downloaden.
http://www.parochienuenen.nl/pdf/
programma2018-2019.pdf

Ook nu weer is dit concert gratis toe-
gankelijk, wat toch wel heel bijzonder 
is voor deze professionele zangers uit 
Rusland.
Maar ook zij maken kosten en moeten 
leven en wij verwachten dan ook dat u 
na afloop uw waardering laat blijken 
door een donatie bij de collecte. Op 
deze manier zal dat voor hen een aan-
sporing zijn om het volgende jaar weer 
terug te komen naar Nuenen.
U bent van harte uitgenodigd op 
woensdag 19 december om 20.00 uur.

Je hoeft niet naar Amsterdam of Eind-
hoven, nee zij komen naar ons toe voor 
de 13e keer hier in de H.Clemenskerk 
in Nuenen op woensdag 19 december.
Zorg er voor dat dit mooie Kerstcon-
cert niet aan je voorbij gaat, want je 
weet nooit of zij volgend jaar weer ko-
men. Zij zijn slechts enkele weken in 
Nederland en daardoor moesten al vele 
andere plaatsen afvallen die ook graag 
het Neva Ensemble willen ontvangen. 
Bij de vele vaste bezoekers hebben zij 
al een vaste plaats veroverd in de agen-
da, zij weten immers dat ze dit niet 
mogen missen.
Voor iedereen uit Nuenen en omge-
ving, die daar nog niet bij hoorden zou 
ik alleen maar willen zeggen: laat deze 
19e december niet voorbij gaan.
Zoals vorig jaar komen zij ook nu weer 
vlak voor Kerstmis en daarmee gaat 
het echt een deel van het kerstfeest 
voor iedere bezoeker vormen.
De indeling van het programma blijft-
gelukkig- gelijk aan vorige jaren.

Het Neva Ensemble opnieuw te gast in Nuenen 



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 13 t/m woensdag 19 december

Broccoli  
 1/2 kilo 0,99
Worteltjes panklaar      
pan klaar   1/2 kilo 1,49

Bieten salade
 250 gram1,99

Navel sinaasappels       
 2 kilo 2,49

Clementine        
 hele kilo 1,49

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Perssinaasappelen
hele kilo 1,69

Acties week 50 : geldig maandag 10 t/m zaterdag 15 december_____________________________________________________

Brood van de week: 
Monnikenbrood
Donker meergranenbrood in ronde vorm 
2 x ½  € 1,95   € 189_____________________________________________________

ONZE TOPPERS : 

Mini kerststolletjes   4 + 1 GRATIS
Middel kerstbrood     € 979

Groot kerstbrood     € 1199

5 Worstenbroodjes 
of 4 pittige worstenbroodjes   € 599
_____________________________________________________

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

Panetonne 
kerstboomcake  € 299_____________________________________________________

Red Velvet 
tulbandcake € 599_____________________________________________________

VRIJDAG EN ZATERDAG: WEEKENDVERWENNER 

Appelbeignets 3 + 1 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

Zaterdag 19.00-22.00 uur proeverij
en een kijkje achter de schermen,

in onze winkel.

2 Rookworsten
“Uit eigen keuken”....................................5,50
4 Kip
Houthakkersteaks  6,95
100 gr. Achterham +
10v0 gr. Boterhamworst  samen 3,25
Winterslofje
“Varkensfi let gevuld met rookworst,
mosterd en kaas”, 100 gram ......................1,95
Orloff gebraad
“Schnitzel, kaas en ham”, 100 gram ...........1,95
2 Gegrilde
Kippenpoten  .................3,50

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Ho ho ho . . . . . . .

KOOPJE

KERSVERSKERSVERS
Acties week 50 : geldig maandag 10 t/m zaterdag 15 december_____________________________________________________

Kwam u vanmorgen weer 
gebroken uit bed?

Of wilt u liever uitgerust
      wakker worden?

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen
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beddenspecialistnuenen.nl
Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

 Ga naar:             
De beddenspecialist uit 

Nuenen!

Voor:

Een nieuw bed!

Er is wat aan te doen
Het bijzondere aan deze problemen
is, dat automatisch ervan uit wordt
gegaan dat hier niets aan te doen is
en men er gewoon mee moet leren
leven. Maar vaak is er echter wel wat
aan te doen. 

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

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

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

Veel mensen ondervinden 's morgens problemen bij het opstaan, omdat hun spieren
en gewrichten eerst op gang moeten komen. Wij krijgen veel vragen bij ons in de win-
kel  of wij iets tegen deze ochtendstijfheid hebben. Ook een veel gehoord 
probleem is, zeker nu het kouder wordt, dat  bijvoorbeeld overdag
de vingers en de gewrichten in de handen vermoeid en futloos zijn. 

Gratis handmassage met Muscle Oil: 

ELK SPIERTJE WORDT WEER
FLEXIBEL EN GEWRICHTEN

BLIJVEN SOEPEL!

Gratis 
behandeling

handmassage

Kom zaterdag 15 december
bij ons langs en laat uw han-
den met Muscle oil door ons

gratis behandelen. Ervaar
dan zelf wat Muscle oil voor

u  kan betekenen. 
De behandeling

is uiteraard 
gratis.  

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

Verpakking
Original CBD

Muscle Oil

van €34,95

voor €29,95

Original CBD olie 

ÉÉN VAN DE BESTE
TER WERELD!

Om Original CBD te maken, gebruiken
we C02, de zachtste extractiemethode
voor het produceren van zuivere rauwe
hennep. Alle belangrijke stoffen uit de
hennep, zoals terpenen en de CBD(A)
blijven zo behouden. Iedere druppel
bevat de volledige natuurkracht uit de
plant en dat merk je.

De Original CBD is niet alleen gestandaardiseerd op het CBD gehalte, maar ook
op het Terpenen gehalte. Iedere druppel van de Original CBD bevat minimaal 2
mg aan zuivere CBD, gecombineerd met het maximale percentage aan terpenen.
Original CBD olie is een  Natural High Quality Controlled CBD product en is 1 van
de beste CBD olie ter wereld.

Eén druppeltje
bevat maar liefst
2 mg aan pure
en zuivere CBD
(Cannabidiol)

Nu tijdelijk van €39,95

voor
€36,95 NHQC 

N
AT

UR
AL

 HIGH QUALITY
 C

ONTROLLED 

Drogisterij Noordveld, Winkelcentrum Kernkwartier, Hoge Brake 72, Nuenen

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

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraakGraag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

Complete winterservicebeurt
voor uw fiets
(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)

ElectrischeElectrische

electrische componentenelectrische componenten

€ 35,-€ 35,-€ 35,-
€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-

€ 45,-
€ 65,-

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

als we konden verwachten voor uitstel 
gestemd. De Partij voor de Dieren en de 
SP hebben in de lunchpauze blijkbaar 
een gewijzigde stelling ingenomen. Par-
tij voor de Dieren vertelde in de ochtend 
dat PS hun rol moesten pakken om ge-
woon het voorstel zoals het er ligt te 
beoordelen. De Nuenense mensen 
moeten niet langer in het ongewisse ge-
laten worden. In de middag stemmen zij 
voor uitstel om GS alle kans te geven 
om met een volledig voorstel te komen. 
Ze zijn echter wel tegen verplichte sa-
menvoeging. De Partij voor de Dieren 
snappen het dus echt niet meer! Tegen 
verplichte samenvoeging maar toch de 
gelegenheid geven om…… De SP maak-
te het nog bonter: zij wilden het voorstel 
van de agenda halen, omdat GS over 
zijn eigen voorstellen gaat en het niet 
willen behandelen (en dit terwijl het al 
bij PS in behandeling was?!). Opvallend 
was dat woordvoerder Heijmans van de 
SP niet aanwezig was.

Onze oprechte dank gaat uit naar het 
CDA, PVV, de Christen Unie, Lokaal 
Brabant, Groen Links en 50Plus die 
zich altijd achter ons hebben ge-
schaard en op 7 december ook over het 
voorstel een besluit wilden nemen. Tij-
dens de debatten hebben zij zich stevig 
verzet tegen het voorliggende voorstel 
om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voe-
gen. Ik hoop dat tijdens de Provinciale 
Staten verkiezingen in maart met gelij-
ke munt wordt terugbetaald!

Gerda Hekker, voorzitter 
Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig

rendum was voor de SP glashelder. 
Daarom werd de gedeputeerde uitge-
daagd om met verbeterde voorstellen 
te komen. VVD, D66 en PvdA zijn van 
meet af aan voor herindeling.

Wel of geen besluit op 7 december
Gedeputeerde Staten (GS) hebben ver-
zocht het herindelingsvoorstel op 7 de-
cember van de agenda van Provinciale 
Staten (PS) te halen. Zij willen eerst het 
nieuwe beleidskader van de minister, 
waaraan het herindelingsvoorstel ge-
toetst zal worden, afwachten om te 
voorkomen dat er een vormfoutendis-
cussie komt. De chaos in PS wordt gro-
ter en groter. De soap krijgt telkens een 
andere lastminute wending.

Nuenen heeft opgeroepen nu wel 
een besluit te nemen
Politieke Partijen en het Actiecomité 
Nuenen c.a. Zelfstandig hebben op-
nieuw ingesproken en het belang be-
nadrukt om nu wél een besluit te ne-
men. Vanuit het Actiecomité is door 
mij aangegeven dat in 2002 de Wet 
Arhi is herzien omdat de toen bestaan-
de procedures veel te lang duurden. De 
nieuwe wet kent een duidelijke proce-
dure en duidelijke termijnen. Uitstel-
len van het besluit is in strijd met de 
bedoeling van de huidige wet Arhi. 
Het herindelingsvoorstel is gebaseerd 
op achterhaalde gegevens. 78% van de 
Nuenense bevolking heeft zich tegen 
samenvoeging met Eindhoven uitge-
sproken. Er is géén draagvlak! Waarom 
uitstel? Veranderen dan de feiten? Ver-
andert dan het draagvlak? NEE! Nu 
uitstellen tot na de provinciale verkie-
zingen maakt de politiek niet geloof-
waardiger. Moet Nuenen nu ook nog 
slachtoffer worden van een politiek 
steekspel?
Meegaan in het voorstel van GS tot 
uitstel, betekent dat PS zich boven de 
wet plaatsen! De inwoners van Nuenen 
c.a. verdienen NU deze duidelijkheid. 
Het actiecomité heeft aangedrongen 
om nu een besluit te nemen. 

Verrassende uitslag
Met 30 stemmen tegen en 23 stemmen 
voor is het voorstel van Lokaal Brabant 
om het herindelingsvoorstel wel te be-
handelen en daarover te besluiten, afge-
wezen. D66, VVD en PvdA hebben zo-

Klucht
Van politiek begrijp ik niets. Dat ligt niet aan mij, maar aan de politiek. De afgelopen twee 
weken hebben Gedeputeerde en Provinciale Staten weer een prima voorbeeld van -voor 
gewone burgers- onbegrijpelijke politiek geleverd. 
De gedeputeerde Spierings heeft het herindelingsvoorstel voor Nuenen en Eindhoven op-
geschort. Dat kan ik rationeel nog wel volgen. Zij zag de bui al hangen en schuift het pro-
bleem voor zich uit tot na de verkiezingen. Zij wil geen gezichtsverlies wat haar politieke 
carrière kan schaden. Puur eigenbelang dus. Maar het is een goed voorbeeld van gebrek 
aan bestuurskracht. 
Daarna kwamen de Statenleden aan de beurt. Maandag werd besloten het voorstel niet 
te behandelen in de Statenvergadering van vrijdag. Onbegrijpelijk. Om de verwarring nog 
groter te maken werd wél afgesproken dat er wéér een themavergadering (de vierde!) zou 
worden gehouden. Onvoorstelbaar. Om de hete brij heen draaien en beslissingen voor 
zich uitschuiven is ook een duidelijke vorm van gebrekkige bestuurskracht. 
Mijn partner houdt mij voor dat iedereen een tweede kans verdient. Die kans kreeg de pro-
vincie vrijdag. Ik heb de vergaderingen van Provinciale Staten over het herindelingsproces 
van Nuenen weer bijgewoond. En heb me afgevraagd wat de statenleden daar zitten te 
doen. Zij zijn gekozen door de Brabantse bevolking om hen te vertegenwoordigen. Maar 
als zij voor een spiegel gaan staan, zichzelf aankijken en zichzelf de vraag stellen: ”Verte-
genwoordig ik het volk in deze kwestie?” moet het antwoord daarop 100% “NEE” zijn. 
Dertig mensen zitten te sollen met de belangen van 18.000 burgers. Zij zijn lid geworden 
van een exclusief toneelgezelschap wat een loepzuivere klucht opvoert. Een theatergezel-
schap kan er een puntje aan zuigen. 
De SP speelde in die klucht een hoofdrol. Zij vinden coalitietrouw belangrijker dan de ei-
gen principes. De SP verkondigt al weken dat zij tégen het herindelingsvoorstel zijn. Maar 
toen vrijdag puntje bij paaltje kwam, werkten zij mee om de behandeling van de agenda 
te halen. Blijkbaar tegen de zin van SP-statenlid Nico Heijmans, want die schitterde door 
afwezigheid.
Het gevolg is nu dat Nuenen 6 maanden in het ongewisse blijft over haar toekomst. Dat is 
niet uit te leggen. Ik noem het onbehoorlijk bestuur. 

Harrie van der Meijden, Nuenen

Nuenen c.a. de dupe van bestuurlijke chaos 
in Provinciehuis
Al vier keer zijn we vanuit het Provinciehuis in Den Bosch van een koude kermis thuisgeko-
men. Ten aanzien van het voorstel annexatie van Nuenen c.a. door Eindhoven kan gesteld 
worden dat de behandeling door Provinciale Staten een potje is geworden, chaotische 
vergaderingen, een klucht of eigenlijk meer een poppenkast, het parlement van Brabant 
onwaardig.
Het lukt gedeputeerde Spierings (D66) steeds weer 78 procent van de Nuenenaren die zich 
in het referendum tegen annexatie van Nuenen c.a. met Eindhoven hebben uitgesproken, 
te schofferen. Uit hoge hoeden tovert ze almaar nieuwe ‘argumenten’ om haar voorstel tot 
fusie er ondanks alles doorheen te krijgen. Het begon met de drogreden “het bestuur in 
Nuenen was niks, is niks en zal ook nooit wat worden”, een bewijs uit het ongerijmde. Lang-
zaam maar zeker wist zij zich door list en bedrog, met medeweten van al haar mede-gede-
puteerden en in haar kielzog de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en SP iets nieuws te beden-
ken om toch vooral Nuenen c.a. de nek te kunnen omdraaien. Statenleden en insprekers bij 
de themabijeenkomst te vernederen om vier minuten voor aanvang van de vergadering 
met een gewijzigd voorstel te komen. En nu wil ze het voorstel ineens niet meer door Pro-
vinciale Staten behandeld zien worden. Ze had zonder gezichtsverlies haar voorstel kun-
nen intrekken nu duidelijk is geworden dat minister Ollongren (ook D66) werkt aan nieuwe 
herindelingsregels waardoor het argument ‘gebrek aan bestuurskracht’ flinterdun is ge-
worden. Ze had het voorbeeld van de provincie Noord-Holland kunnen volgen die twee ge-
meentelijke fusieprocessen in het Gooi hebben gestaakt. Maar nee, ze dendert door. 

SP
Maar de grootste boosdoener in de klucht rond de fusie Nuenen-Eindhoven blijkt nu de frac-
tie van de SP te zijn. In het Brabantse SP-programma staat onder punt 1.03 letterlijk: “Er kan 
alleen sprake zijn van gemeentelijke herindelingen (in Noord-Brabant) wanneer een meer-
derheid van de bevolking van de afzonderlijk betrokken gemeenten hier, via een referendum, 
mee instemt.” Het referendum in Nuenen kwam er op initiatief van de Nuenense SP-fractie die 
tegen een gedwongen fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven is. Tweede Kamerlid Ronald van 
Raak van de SP zei bij zijn bezoek aan Nuenen op 28 september dat het “opheffen van een ge-
meente betekent het opheffen van de lokale democratie.” De SP is voor mij echter volledig 
door de mand gevallen om tijdens de behandeling van het voorstel afgelopen vrijdag in Pro-
vinciale Staten te zwijgen in alle toonaarden en SP-woordvoerder Heijmans schitterde door 
afwezigheid! Het is uiterst laf van meneer Heijmans om weg te blijven. Over bestuursverant-
woordelijkheid gesproken! De SP-woordvoerder eerst in alle toonaarden roepen dat de wil 
van het volk moet worden gevolgd en dat de uitslag van het referendum glashelder is. Als 
puntje bij paaltje komt, blijft hij weg omdat hij het draaien van de SP niet kan verdedigen. Wij 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten en op ’t Eeneind blijven niet alleen door anti-democraat 
mevrouw Spierings, maar ook door de heimelijk afwezige SP-woordvoerder nog maanden-
lang in onzekerheid of onze 800-jarige gemeente nog toekomst heeft. 

Roland van Pareren, Park 33

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

Ingezonden brievenNieuw bestuur voor W70
Bij de lokale Nuenense politieke partij W70 vindt een wisseling van de wacht 
plaats. Er is een interim-bestuur benoemd wat de benoeming van een de� ni-
tief bestuur gaat voorbereiden. Daarvoor zal actief gezocht worden naar jon-
geren die geïnteresseerd zijn in politiek. Ook gaat het interim bestuur zich 
buigen over de statuten en het huishoudelijk reglement. Waar nodig zullen 
voorstellen tot modernisering worden gedaan. Verder wordt er gewerkt aan 
verbetering van het contact met leden en burgers. Het is de bedoeling dat 
het interim-bestuur in de loop van 2019 haar werkzaamheden afrondt. 

Directe aanleiding voor deze benoe-
ming was het aftreden van Louis Koe-
nen als voorzitter. Hij kan deze functie 
niet langer vervullen omdat hij lid van 
de W70 fractie in de gemeenteraad van 
Nuenen is geworden. Daarnaast had 
Tjeerd Dickhoff aangegeven zijn werk 
als secretaris te willen beëindigen. Dat 
betekende dat penningmeester Peter 
Stultiëns er alleen voor kwam te staan. 

Maandagavond 10 december is het in-
terim-bestuur voorgedragen aan de le-
denvergadering en met meerderheid 
van stemmen benoemd. Het bestuur 
bestaat vanaf heden uit: 
Martien Jansen: plvv voorzitter en le-
denadministratie.
Harrie van der Meijden: secretaris. 
Peter Stultiëns: penningmeester.  
Karen Beerens: bestuurslid (P&O).
Martien Janssen zal na de interim-pe-
riode alleen nog ondersteunende be-
stuursfuncties bekleden.

Het interim-bestuur gaat ook werken 
aan een nieuwe aanpak van overleg 
met leden en burgers.
Voor alle belangrijke onderwerpen 
zullen werkgroepen worden samenge-
steld. In iedere werkgroep zal een 
raadslid of bestuurslid aanwezig zijn. 
Verder kan iedereen -ook niet leden- 
zich melden als lid van een werkgroep. 

De resultaten worden als advies door-
gegeven aan de fractie. Zij kunnen er 
dan beleid van proberen te maken. 
Public Relations en Communicatie 
zullen worden verbeterd. Daarbij zal 
veel aandacht zijn voor de social media 
om jongeren beter te bereiken. Hier-
voor is al een werkgroepje opgericht 
met de leden Karen Beerens, Erik-Jan 
Post en Harrie van der Meijden
Voorlopig zal één keer per twee maan-
den een themabijeenkomst worden 
georganiseerd die voor iedereen toe-
gankelijk zal zijn. Iedereen kan ideeën 
aangeven voor onderwerpen. 
Met deze vernieuwingen hoopt W70 
nog meer inzicht te krijgen in wat er 
leeft onder de Nuenense bevolking.

vlnr: Karen Beerens, Martien Jansen, Peter Stultiëns en Harrie van der Meijden 

 

De provinciale soap over Nuenen c.a.     
na 4 afleveringen
Gedeputeerde Spierings dacht stevig in haar schoenen te staan met het herindelingsvoorstel om Nuenen c.a. door 
Eindhoven te laten annexeren. Het voorstel kreeg meer weerstand dan er mogelijk werd verwacht. De coalitie, VVD, 
D66, PvdA en SP, heeft de meerderheid maar de SP Brabant had er moeite mee om de uitslag van het referendum op-
zij te schuiven. Tenslotte staat in hun verkiezingsprogramma dat herindelingsvoorstellen van onderaf moeten plaats-
vinden. CDA, PVV, Christen Unie, Lokaal Belang, 50Plus en Partij voor de Dieren hebben direct laten weten dat zij het 
herindelingsvoorstel niet zullen steunen, omdat er geen draagvlak is. 

De uitslag van het referendum zegt ge-
noeg (78% is tegen) en het is niet aan-
getoond dat er in Nuenen onvoldoen-
de bestuurskracht zou zijn. Groen 
Links liet aanvankelijk weten nog geen 
reden te zien om voor de herindeling 
te stemmen. De SP heeft lange tijd 
geen directe uitspraken gedaan. Zij 
hebben de gedeputeerde telkens ge-
steund, maar de uitslag van het refe-

De provinciale soap over Nuenen c.a.     

Levend kerstverhaal 
bij Krakenburg
Op zondag 16 december kunt u een 
levende kerstroute volgen op Zorg-
boerderij Krakenburg aan de Olen 50 
in Nuenen. Het kerstverhaal wordt 
uitgebeeld door de deelnemers, ou-
ders en vrijwilligers op en rond de 
boerderij. Starten kan tussen 11.00 
uur en 12.00 uur. 
Het verwarmde winterterras is ge-
opend voor een lekker hapje en  drankje 
en er is live muziek. Dus ook als u niet 
meeloopt bent u van harte welkom!

Hartlicht tijdens 
Moonlightshopping
Er is een natuurlijk verlangen in mensen, groot en klein, 
naar verbondenheid en een liefdevolle wereld. Hartkrach-
ten zijn universeel en grensoverschrijdend. Ze maken ons 
tot mens, ongeacht wie we zijn of waar we wonen. 

activiteit over het hart in de week van 
15 december. Zij brengen hun Hart-
Licht over in tekeningen, die tijdens 
die avond te zien zullen zijn en geven 
ons daarmee een hoopvolle blik op de 
toekomst. 

Kom je ook op zaterdag 15 december 
tussen 19.00 en 22.00 uur een waxine-
lichtje in een glazen potje neerzetten, 
als de symbolische kracht van jouw 
hart? Bio-Kracht, Parkstraat 3F. Voor 
belangstellenden leidt Mirjam Langen-
huijsen (auteur van ‘Het Boek van het 
Hart’) om 20.00 uur en om 21.00 uur in 
de winkel een korte hartmeditatie.

Om die hartkrachten samen te vieren 
en in het licht te zetten, in verbonden-
heid met iedereen, kunt u op zaterdag 
15 december tijdens Moonlightshop-
ping een waxinelichtje in een glazen 
potje zetten, dat u zelf meebrengt. Als u 
geen waxinelichtje in huis heeft kunt u 
vanaf vrijdag 14 december bij Bio-
Kracht een gratis waxinelichtje afhalen, 
dat u wel zelf van een glazen potje moet 
voorzien. Tijdens Moonlightshopping 
deelt de kerstman van de winkeliersver-
eniging waxinelichtjes uit.

Kinderen van groep 6 en 7 van basis-
school de Rietpluim doen mee aan een 



Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Hondenliefhebbers 
OPGELET!

*Alleen geldig bij Pets Place Nuenen. 
M.u.v. lopende acties, 

Farm Food, Cavom, Prins en Smølke. 
**Goedkoopste artikel is gratis. 

Openingstijden ma t/m wo 
9.00-18.00,  do 9.00-20.00, 

vr 9.00-21.00, za 9.00-18.00, 
zo 12.00-17.00.

Voor meer acties en info: www.petsplace.nl/advies/nuenen-hondenweekend

Pets Place/Boerenbond Duivendijk 1 | 5672 AD | Nuenen

Voor meer acties en info: www.petsplace.nl/advies/nuenen-hondenweekend

Edgard & Cooper voedingsadvies
 (za 10.00-17.00 uur)

Honden kerstspeeltjes 
1+1 GRATIS**

Hondensnackbar
Laat je hond onze heerlijke snacks proeven!

DOG-
WASH 

4.-

20% 
KORTING
op 1 artikel uit het 

hondenassortiment* 
op vertoon van deze advertentie.

Knip uit of neem mee

✂

OPGELET!
Een weekend vol gezelligheid voor jou 

en je hond in onze winkel. 
Vrijdag 

14 december 
t/m zondag 

16 december

180004242- Advertentie Nuenen_V2.indd   1 07-12-18   10:11

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

V a ca tu re V oorbew erk er /  Au tospu iter
Autoschade Groeneveld is een gespecialiseerd autoschadeherstelbedrijf 
en bestaat sinds 1930. Wij zijn gevestigd in Eindhoven en we zijn 
gespecialiseerd in het hoogwaardig herstellen van autoschades inclusief 
de totale schadeafwikkeling. Wij zijn voor BMW, Mini, Jaguar, Landrover, 
Aston Martin, Rolls Royce en Tesla een erkende gecertifi ceerde 
reparateur. Voor zowel de traditionele en alternatieve reparatietechnieken 
alsmede het herstellen van aluminium carrosserieën en elektrische auto’s 
is onze moderne werkplaats volledig uitgerust en zijn onze medewerkers 
op het hoogste niveau getraind. 

W ij  zij n op zoek  na a r een:  
V oorbew erk er /  Au tospu iter 
Voor deze functie zijn we op zoek naar een secuur en zelfstandig persoon 
met enkele jaren ervaring in een autoschade herstelbedrijf. De ideale 
kandidaat is een vakman met liefde voor het autoschade vak en is een 
teamspeler. Wij bieden je een fi jne baan met een prettige werksfeer, een 
beloning naar ervaring en capaciteiten. In een uiterst modern bedrijf. 

Als j e geï nteresseerd bent stu u r da n j e sollicita tie met c. v .  en 
motiv a tie na a r:
hans@autoschade-groeneveld.nl 

of  na a r:
Autoschade Groeneveld B.V.       
t.a.v. Hans van Moll
Esp 200
5633 AC Eindhoven

H eb j e nog v ra gen?  B el ons geru st op 0 4 0 -2 4 2 4 5 4 6
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Op zaterdagdag 15 december wordt het jaarlijkse ‘Moonlight shoppen’ georga-
niseerd in Nuenen. Op deze avond, waarop iedereen zijn kerstinkopen kan doen 
in het centrum, nodigen ondernemers aan de Berg iedereen van harte uit om de 
unieke kerstsfeer op het pleintje bij de lindeboom te komen proeven. Onder de 
noemer ‘Starry Starry Night’ zullen meer dan duizenden kerstlichtjes dit gezelli-
ge historische pleintje verlichten en zijn er tal van activiteiten georganiseerd. 
Het wordt de perfecte avond om alvast heerlijk in de kerststemming te komen.

huisje op Berg 37. Daar zetten we voor 
deze avond een bijzondere kerststal 
neer, verlicht door vele kaarsjes.
Alle lekkernijen worden gratis aange-
boden zolang de voorraad strekt. 
Daarnaast zullen de winkels rondom 
de Berg ook allemaal geopend zijn, 
waaronder Deco Home Meulendijks.

Win een lunch in het kostershuisje
Op het pleintje prijkt een grote kerst-
boom versierd met duizenden lampjes 
en heel veel kerstballen. Wie op deze 
avond raadt hoeveel kerstballen er in 
de grote kerstboom hangen (zonder 
erin te mogen klimmen), dingt mee 
naar een exclusieve lunch in Het Kos-
tershuisje voor twee personen. Een 
unieke kans om het huisje even hele-
maal alleen voor jezelf te hebben en in 
de sfeer van weleer te genieten van het 
heerlijks dat de mensen van De Koffie-
drinkers te bieden hebben.

Activiteiten:
Het Kostershuisje opent na een grondi-
ge restauratie deze avond de deur voor 
alle Nuenenaren om een kijkje binnen 
te komen nemen tussen 19.00 en 22.00 
uur. De houtkachel brandt… dus kom je 
lekker even opwarmen en het resultaat 
van deze restauratie bewonderen.
Restaurant De Koffiedrinkers biedt 
gratis warme glühwein. Normaal 
wordt er heerlijk gekookt, maar deze 
avond zijn de pannen op het vuur ge-
vuld met glühwein.
Elise en Dave van cateringbedrijf ‘De 
keuken van Elise’ zullen deze avond lek-
kere hapjes aanbieden. Heel het jaar zijn 
zij druk in de weer om op menig feestje 
de catering te verzorgen. Op deze avond 
kunt u op het pleintje bij de lindeboom 
proeven wat ze in huis hebben.
En om alvast helemaal in de kerststem-
ming te komen, kunt u deze avond lek-
ker naar binnen gluren bij het wevers-

‘Starry Starry Night’     
bij de lindeboom
‘Starry Starry Night’     Kijk op de website voor de mogelijkheden

CONTACT
www.DekeukenvanElise.nl
info@dekeukenvanelise.nl
Of bel 06.46.50.10.31

Gratis bezorgen vanaf € 25,-
GRATIS Vanaf €25,- binnen 3 km. - Anders €1,- per km. 
De broodjes & avondmaaltijden kunt u uiterlijk dezelfde dag tot 10.00 uur bestellen. 
Dit kan telefonisch, via de website of per mail.

Hoi! Ik ben Elise.
Ik ben sinds 1 september de trotse 

eigenaar van cateringbedrijf 
dekeukenvanelise. FOOD is mijn PASSIE! 
Ik krijg veel positieve energie om met 

goede verantwoorde ingrediënten telkens 
weer iets moois in de keuken te ontdekken.
Je kunt bij mij terecht voor een gezonde 

maaltijd, verzorgde lunch of mijn 
specialiteit, heerlijke Italiaanse hapjes.
Ik deel mijn passie graag met jullie kijk 
dus snel op www.dekeukenvanelise.nl om 

wat inspiratie op te doen.

DekeukenvanElise

Volg mij op 
Instagram & 
Facebook!

Van jouw traktatie maak ik een feestje!

Vers bereide Italiaanse hapjes, 
lunch en avondmaaltijden.

DekeukenvanElise

WWW.DEKEUKENVANELISE.NL

Laatste activiteit van 
Cultuur Overdag..... 
in 2018!
Het jaar 2018 wordt door Cultuur 
Overdag op donderdagmiddag 20 de-
cember cultureel afgesloten in het 
Van Goghkerkje. Tijdens dit mati-
neeconcert kan genoten worden van 
Rose-île. Deze groep brengt een ver-
rassend muzikaal programma in ver-
schillende talen, stijlen en variatie. Er 
kan voor de pauze geluisterd worden 
naar Franse en Spaanse chansons, lie-
deren en tango’s en na de pauze naar 
Jiddische en Duitse liedjes. Rose-île 
creëert een intieme sfeer van roman-
tiek en melancholie. 
Aanvang van het concert: 14.30 uur. 
Toegangskaarten zijn te koop bij de 
balie van Het Klooster of via de ticket-
site van Cultuur Overdag. Ook kunnen 
op 20 december (zolang de voorraad 
strekt) nog kaarten gekocht worden bij 
het Van Goghkerkje. Meer informatie 
over het concert en alle andere activi-
teiten van Cultuur Overdag is te vin-
den op www.cultuuroverdag.nl
Tot slot: wees gerust: ook in 2019 gaat 
Cultuur Overdag gewoon door! 

Sinterklaas   
slaapt op veldbedje 
in Nederwetten
De leerlingen van de Sint Jozefschool in 
Nederwetten zijn helemaal klaar
De Sint en Pieten kwamen op bezoek vrij-
dag 30 november van dit jaar

Een paar nachten eerder was er onver-
wacht bezoek in de klas
De volgende ochtend werd duidelijk dat de 
rommel-Piet op bezoek was

Al het speelgoed en alle stoelen lagen op 
de grond
De kinderen konden niet eens de klas veilig 
rond

Hopelijk zou het vandaag niet zo’n rom-
meltje zijn
En wordt het een gezellig feest met leuke 
spelletjes en heel veel gein

In de pauze zien de leerlingen ineens 4 Pie-
ten rondom school lopen
Voor deze Pieten maakt de juf het school-
hek graag open

Vreemd genoeg zien de leerlingen alleen 
Piet
Bezoekt Sinterklaas de Sint Jozefschool 
vandaag niet?

De leerlingen krijgen de opdracht op zoek 
te gaan naar de Sint 
Nu maar hopen dat iemand hem heel snel 
vindt

Na wat zoeken rondom school horen ze in-
eens wat kabaal
De Sint lag op een veldbedje te slapen in de 
gymzaal!

De Sint had een heel erg drukke nacht
In de gymzaal gaan slapen is wat hij had 
bedacht

Als hij dan wakker is, gaat hij naar het lo-
kaal van groep 1 tot en met 4
Pepernoten bingo en het spel jumbolino 
zorgde hier voor veel plezier

Juf Charona had een erg mooi lied en leuk 
dansje bedacht voor ieder kind
Samen verzorgden ze geweldige optre-
dens voor die lieve Sint

Groep 5 en 6 speelden samen met de Pie-
ten het ‘jongens tegen meisjes spel’ 
Daarbij smaakte de zelf gebakken peper-
noten zeker wel

Bij groep 7 en 8 zag de Sint hele creatieve 
(voetbal-)surprises staan
Alleen zou de Sint liever naar Real Madrid 
dan naar PSV gaan

Er kwam veel te snel een einde aan deze 
leuke dag
Het bezorgde alle kinderen veel gezellig-
heid, plezier en een grote lach

Sint, Pieten en organisatie heel veel dank 
voor al het plezier
Volgend jaar zien we jullie heel graag weer 
hier!

Sinterklaas op de Wentelwiek
Zoals ieder jaar stonden de kinderen van alle groepen van 
basisschool De Wentelwiek buiten met hun juffen en 
meesters te wachten op Sinterklaas en zijn Pieten. 
Ook veel ouders waren na het afzetten van hun 
kinderen even op school gebleven, om de 
Goedheiligman te zien aankomen. Het duur-
de even dus werden er uit volle borst liedjes 
gezongen. Daar kwam hij dan, met paard en 
wagen. Hij reed voorbij de ingang dus even 
werd gedacht dat hij aan onze school voorbij 
zou gaan. Maar gelukkig draaiden ze de hoek 
om en namen de zij-ingang.
Na de begroeting door directrice Yvonne gin-
gen Sint en zijn Pieten gauw naar binnen om 
daar te genieten van de optredens van de verschil-
lende klassen. Het was weer een mooi feest. 

Dag hoor, tot volgend jaar!

basisschool De Wentelwiek buiten met hun juffen en 
meesters te wachten op Sinterklaas en zijn Pieten. 
Ook veel ouders waren na het afzetten van hun 

Na de begroeting door directrice Yvonne gin-
gen Sint en zijn Pieten gauw naar binnen om 
daar te genieten van de optredens van de verschil-

Sint en zijn Buggypieten    
bezoeken de Crijnsschool
Vol verwachting klopt ons hart... Wat keken de kinderen van de Crijnsschool 
uit naar deze periode. Op dinsdag 27 november mochten we onze schoen 
zetten. De volgende ochtend waren alle schoenen gevuld. Zwarte Piet heeft 
deze nacht op school gelogeerd en heeft in de ochtend iedere klas 
bezocht. 

kregen we ook leuke cadeaus. De kin-
deren van groep 6 t/m 8 hadden erg 
mooie surprises voor elkaar gemaakt. 
Wij willen Sinterklaas en zijn Pieten 
bedanken voor deze gezellige dag.
 

Op woensdag 5 december kwamen de 
Sint en zijn zwarte Pieten in een stoe-
re buggy aan bij de Crijnsschool. De 
klassen werden bezocht, er werd vol-
op gedanst en gezongen en natuurlijk 

Sinterklaas brengt met Wensambulance 
bezoek aan Kindcentrum De Nieuwe Linde
Op woensdag 5 december brachten Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek 
aan Kindcentrum De Nieuwe Linde in Nuenen. Sinterklaas had zijn paard 
Amerigo vrijaf gegeven en kwam met de Wensambulance naar school.

Vervolgens ging de Sint naar de aula, 
waar hij alle kinderen van de onder-
bouw ontmoette. Elke klas verraste 
Sinterklaas met een mooi lied. De Pie-
ten hadden een kist meegenomen, 
waar spelletjes in zaten. Dolle pret 
was het toen kinderen en juffen moes-
ten ‘pakjes poepen’. Uiteraard had Sin-
terklaas voor elk kind een c adeautje 
meegenomen.

De kinderen en leerkrachten van 
Kindcentrum De Nieuwe Linde heb-
ben weer genoten van het bezoek van 
Sinterklaas en zijn Pieten. Tot volgend 
jaar!!

 

Bij aankomst legde Sinterklaas aan al-
le kinderen uit dat het een grote wens 
van hem was om een keer met de 
Wensambulance te rijden. Hij be-
dankte ook alle vrijwilligers van de 
Wensambulance die het mogelijk ma-
ken om de wensen van ernstig zieke 
mensen in vervulling te laten gaan. 
Kindcentrum De Nieuwe Linde bood 
de chauffeur een cheque aan met een 
donatie voor de Wensambulance.
Daarna ging Sinterklaas met zijn Pie-
ten naar binnen en bracht eerst een 
bezoek aan de kinderen van de boven-
bouw. Hij bewonderde de prachtige 
surprises die de kinderen voor elkaar 
hadden gemaakt.

Op zoek naar Amerigo     
op basisschool de Dassenburcht
De kinderen van basisschool de Dassenburcht vonden woensdag 28 novem-
ber een paardrijzadel op school met daarbij een brief van Sinterklaas dat 
Amerigo ontsnapt is. In zijn rondgang door de wijk de nacht ervoor was er 
een harde knal te horen, daar was Amerigo zo van geschrokken dat hij op 
hol sloeg en via de Weverstraat is weggestormd. Het zadel is wel nog gevon-
den, maar Amerigo was nergens te bekennen. In de dagen die volgden zoch-
ten de kinderen overal naar de trouwe vriend van Sinterklaas. Er werden 
clubjes opgericht, lokwortels in de school neergelegd en alle kinderen hiel-
pen mee om Amerigo te vinden.

was het een prachtige ochtend vol la-
chende gezichten. Wie weet... zien we 
Amerigo volgend jaar op de Dassen-
burcht!
 

Op maandag 3 december stonden alle 
kinderen van de Dassenburcht op de 
uitkijk  voor Sinterklaas. Zou Amerigo 
erbij zijn? Er kwam een auto met een 
paardentrailer aangereden, de klep 
ging open en... daar stond Sinterklaas, 
zonder zijn geliefde Amerigo. Geluk-
kig hebben Sinterklaas en zijn pieten 
de weg naar De Dassenburcht toch 
gevonden. Amerigo was gevonden, 
maar moest nog even bijkomen van 
de reis door de nacht. Hij rustte nog 
een dagje uit op stal.

Ze werden warm onthaald door de 
kinderen en hun familie en verrast 
met dans-, muziek- en toneeloptre-
dens. Sint en zijn Pieten brachten een 
bezoekje aan iedere klas en deelden 
aan ieder kind een kadootje uit. On-
danks de afwezigheid van Amerigo 

Coppelmans Nuenen Beste 
Kerstshow van Nederland 2018 
De strijd is gestreden in de verkiezing van De Beste Kerstshow van Neder-
land 2018. De winnaars zijn donderdag 6 december bekend gemaakt tijdens 
de o�  ciële prijsuitreiking in Reeuwijk. 

De vakjury heeft prijzen uitgereikt op 
basis van de grootte van de kerstshow 
en het tuincentrum. Daarnaast werd 
de brancheprijs uitgereikt. Bij deze 
prijs is naast de mening van de vakjury, 
ook de mening van de branche geraad-
pleegd. Alle deelnemende tuincentra 
in Nederland hebben hiervoor hun 
stem uitgebracht. 
De overtuigende winnaar van de bran-
cheprijs is Coppelmans Nuenen! Geko-
zen door de branche omdat dit tuin-
centrum rond kerst ‘t meest sfeervol is, 
met prachtige presentaties, mooie spe-
cials en sterke kleurcombinaties. Enke-
le reacties van de stemmers: ‘Dit is het 

beste voorbeeld van hoe je een kerst-
show neerzet.’ ‘Tot in de puntjes afge-
werkt.’ ‘Chique, classy.’ ‘Het geeft een 
gevoel van een heel mooi warenhuis.’ 
‘Heel bijzonder, de magische kamer 
met de special effects.’ 

Verkiezing groot succes
De verkiezing van De Beste Kerstshow 
beleeft dit jaar haar vijfde editie. Net als 
voorgaande jaren is het animo onder 
tuincentra groot, dat blijkt uit het grote 
aantal deelnemers. De competitie is een 
initiatief van tuincentrum-vakblad 
TuinZaken, in samenwerking met bran-
cheorganisatie Tuinbranche Nederland.  
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Wereldlichtjesdag Nuenen,   
‘Jij blijft altijd ons lieve kind’
Afgelopen zondag 9 december vond in het Boordhuys een herdenkingsbij-
eenkomst plaats voor overleden kinderen in het kader van de jaarlijkse 
Wereldlichtjesdag.

Het liefst zou je daar een dekentje van 
maken, het zelf weven. Het klosje zil-
vergaren van links naar rechts door het 
weefgetouw gooien, met telkens nieu-
we herinneringen aan hoe hij in de box 
stond te springen, hoe zij lachte als je 
zong, hoe ze schopten in je buik, hoe je 
door zijn krullen streek, een staartje 
maakte van haar lange haar. Hoe ze op 
haar eindexamenfeest stond te dansen. 
Hoe hij met zijn eerste vriendinnetje 
thuis kwam. Hoe ze moeder werd en je 
haar hielp in de kraamtijd. 

Geen gedachte is teveel en elke herin-
nering vervult je eigenlijk met dank-
baarheid. Het is zo ongelooflijk van 
jou, om zó je eigen kind weer bij je te 
willen voelen. Dus hoe vaker je de 
naam noemt en ze weer bespreekbaar 
maakt, hoe fijner?
Ook dat is voor iedereen anders. Maar 
er is aandacht voor. Er is begrip, er is 
echt een wil om dit samen te dragen. 
Het is fijn als je je vrij kunt voelen om 
erover te praten. Ja ook op dat feestje 
van die goede vrienden. Het is mooi 
om dat dekentje van herinneringen sa-
men te weven. 
Iedereen weet dat het dragen van zo’n 
groot verlies ups en downs kent, een 
emotionele aardbeving is die nog heel 
lang vele naschokken heeft, dat houdt 
eigenlijk nooit op. Het is onvoorspel-
baar hoe en wanneer dat in zijn volle 
intensiteit weer naar boven komt. 
Daarvoor hoef je je niet te schamen, 
verdriet mag naar buiten vloeien. Je 
maakt in je proces soms een paar stap-
pen vooruit, maar daarna ga je meestal 
ook weer een stapje terug. Of omge-
keerd, eerst twee stappen achteruit en 
dan gelukkig weer een stapje vooruit. 
En die lichtpuntjes weer kunnen zien, 
dat is wat je hoopt te bereiken. Dat je 
straks buiten omhoog kunt kijken. De 
sterren kunt zien en misschien denkt, 
daar, die ene, dat is de mijne, mijn ster-
retje in donkere dagen. Dat je kunt blij-
ven zeggen: Ik wil je mijn liefde blijven 
geven en je mijn liefde altijd laten voe-
len. Want jij bent altijd ons lieve kind, 
of voor sommigen: jullie zijn altijd on-
ze lieve kinderen.”

Aan elk kaarsje dat werd aangestoken, 
was met een zilverdraadje een naam-
kaartje vastgestrikt.

In verband met het slechte weer vond 
het binnen plaats rondom de open 
haard. Dat was een mooie stemmige 
setting voor het ritueel van onder meer 
namen noemen en kaarsjes aansteken 
voor deze kinderen. Marieke van der 
Leijé zong prachtig en begeleidde zich-
zelf daarbij op de piano en Michelle 
van Hout, ritueelbegeleider, zorgde 
voor de inhoud van de bijeenkomst. 
Waar het écht over ging is eigenlijk 
voor iedereen interessant om kennis 
van te nemen. Je kent immers al snel 
iemand in je omgeving die dit lot trof. 
Vandaar dat een deel van de tekst die 
Michelle van Hout uitsprak, hier inte-
graal wordt weergegeven.

“Het overleven van je eigen kind is het 
allerergste dat je kan overkomen. Als je 
dat niet hebt meegemaakt, dan voel je 
dat niet. Dan weet je echt niet hoe dat 
is. Hoe je daarmee omgaat, hoe je dat 
verlies integreert in je leven, daar be-
staan geen regels voor. En de theorieën 
daarover, die doen er niet toe. Je hebt 
die weg namelijk zelf te bewandelen en 
dan ook nog eens met elkaar en moge-
lijk met je andere kinderen, heb je het 
verlies te dragen. En hoe je dat als part-
ners van elkaar doet, dát proces is voor 
iedereen anders en loopt zelden syn-
chroon. Je hebt allebei verdriet en ook 
nog eens verdriet om de pijn die de an-
der heeft. Het is zo intens, het gaat zo 
diep. 
Ouders die dit meemaken begrijpen 
best dat het voor anderen moeilijk is 
om erover te beginnen. Het onder-
werp en zeker de naam van je overle-
den kind, wordt vaak vermeden. Maar 
hoe fijn is het als anderen herinnerin-
gen met je delen aan jouw overleden 
kind. Het is juist fijn als mensen laten 
voelen dat ze aan jouw kind denken, en 
daarmee stilstaan bij wat jij hebt mee-
gemaakt. 

Hoe vaak je die herinneringen of ver-
halen ook herhaalt over jouw kind, of 
over jouw zwangerschap die niet 
bracht wat je had gehoopt, dat maakt 
jou niks uit. Juist die herhaling is zo 
ontzettend fijn. Want daarmee weef je 
telkens een draadje van het leven van 
jouw kind door jouw eigen leven. Dat 
zilveren draadje waarmee jij je altijd 
verbonden voelt met je kind.

 
Het gedicht ‘ik weef jou’  sloot hier heel 
mooi op aan, bij dat zilveren draadje 
waarmee je je verbonden voelt met je 
kind, het is geschreven door Floortje 
Agema: 

Ik weef jou

ik weef de tranen in mijn leven
ik weef de trots in alle dagen
Ik weef de pijn in zachte strengen
ik weef jou, in alle lagen

wie je was, wie je zult blijven
hoe je kijkt en hoe je lacht
wat je gaf en wat ik leerde
weven zal ik, alles wat je bracht

ik weef het missen, en het dragen
ik weef de liefde die is gebleven
ik weef jou met zorg en aandacht
in alle draden van mijn leven

Deze bijeenkomst is gerealiseerd on-
der de vlag van Stichting Two Tone en 
werd mede mogelijk gemaakt door Ra-
bobank Dommelstreek en de Gemeen-
te Nuenen.

Als alles echt tegenzit …
Het is altijd verleidelijk om zo tegen het eind van het jaar met de benen op tafel 
wat te mijmeren over de vraag hoe het volgend jaar verdergaat. Dan gaat het in 
mijn geval natuurlijk vooral over de toekomst van de woningmarkt. Ik wil mijn 
gedachten best met u delen, maar natuurlijk zit op zo’n oudejaarsoverdenking 
geen garantie!

De vraag naar woningen blijft voorlopig veel groter dan het aanbod, daarover 
zijn de meeste trendwatchers het wel eens. Het inwonertal van Nederland blijft 
groeien. Jongeren wonen weliswaar gemiddeld langer dan voorheen thuis tij-
dens en na de studie. Maar bij een goede werkgelegenheidsontwikkeling komt 
toch het moment dat ze op zichzelf gaan wonen. Er zal dus sprake blijven van 
inhaalvraag in deze groep. Ook nieuwkomers (hoog- en laagopgeleide expats, 
vluchtelingen met verblijfsstatus) zorgen voor een constante druk op de wo-
ningmarkt. De beperkte capaciteit van bouwbedrijven en andere bouwgerela-
teerde ondernemingen is een extra complicatie. 

Bij beperkt aanbod en een grote vraag zullen - zo werkt het al eeuwen in de 
economie - de prijzen blijven stijgen; misschien niet in de mate van de afgelo-
pen jaren, maar toch. 
Vrijwel alle economen voorzien daarnaast dat de rente laag blijft. Die zal mis-
schien wel iets omhoog gaan, maar voorlopig verwacht men geen grote spron-
gen. En de aanhoudend lage rente zorgt ervoor dat de betaalbaarheid van de 
woningen toch goed blijft, ondanks de prijsstijgingen. Er dreigt nog geen echte 

‘bubbel’.

Bovenstaande verwachtingen zijn gebaseerd op een 
situatie waarin de economie op z’n minst stabiel blijft 
en waarin de consument vertrouwen houdt. Iedereen 
snapt dat aan een periode van groei op zeker moment 
een einde komt. Als dat geleidelijk gaat, is het meestal 
geen probleem. Maar wat als alles echt tegelijk tegen-
zit? Een ‘harde’ Brexit, oplaaiende handelsoorlogen, een 

economie die in elkaar klapt, een echte oorlog misschien? 
Dan kan het natuurlijk heel anders uitpakken, ook op de 

woningmarkt. In financieel opzicht verstandig opere-
ren en geen al te gekke dingen doen, blijft daarom 
geboden. Maar dat weet u natuurlijk zelf ook wel. 
Alvast mooie dagen gewenst. 

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

Woningmarkt in beweging

Het is altijd verleidelijk om zo tegen het eind van het jaar met de benen op tafel 

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Nieuw in Nuenen:   
Lunchcafé Janssen
Door Nannie van den Eijnden

Je loopt er gemakkelijk binnen en dat is precies de bedoeling bij Lunchcafé 
Janssen. Tussen Roxis en Ten Cate/Tweka aan de Parkstraat 2b kun je terecht 
voor een kop ko�  e met huisgemaakt gebak, een heerlijke lunch, een wijn-
tje met een hartig hapje of voor het lezen van de krant of een leuk blad. Heb 
je weinig tijd? Dan worden soepen, salades, sandwiches, fruit en smoothies 
voor je ingepakt om mee te nemen.

Feel good food en lifestyle goodies
Marjoh maakt veel zelf, van soepen 
tot dressings. Haar moeder bakt ap-
peltaart en ook het gebak en de ijs-
taart worden vers gemaakt. In een 
mooie, grote vitrine biedt Marjoh 
haar dressing te koop aan, naast echte 
honing van de imker en andere bij-
zonderheden. Een speciaal hoekje is 
ingericht voor de unieke, handge-
maakte sieraden van haar dochter 
Lynn en er zijn cadeaubonnen te 
koop. Alles waar je je goed van gaat 
voelen, gaat mee in een leuke tas.

Lunchcafé Janssen is open sinds 1 no-
vember en heeft binnenkort een vaste 
kaart. Je kunt het zomaar treffen dat 
iets op is, maar dat is nou eenmaal zo, 
als alles vers wordt gemaakt….

Lunchcafé Janssen
Openingstijden:
Maandag 12.00 tot 17.00 uur. Dinsdag 
tot en met donderdag: 11.00 tot 17.00 
uur. Vrijdag: 11.00 tot 17.00 en op 
aanvraag tot 19.00 uur. Zaterdag: 
12.00 tot 17.00 uur 
Parkstraat 2b, 5671 GG Nuenen. 
06 - 51 50 02 46. 
lunchcafejanssen@gmail.com
facebook: lunchcafe janssen 
www.lunchcafejanssen.nl

“Ik wilde een plek creëren die toegan-
kelijk is en waar iedereen zich thuis 
voelt” vertelt Marjoh Janssen. “Daar-
om heb ik er een lunchcafé van ge-
maakt, heel laagdrempelig, onder 
mijn meisjesnaam. M’n dochter heeft 
het logo gemaakt. Toen Iete vertrok 
besloot ik het pand, dat m’n man en ik 
in 2001 hebben gekocht, eerst zelf op 
te knappen. Gaandeweg ontstond dit 
concept en ben ik mijn idee gewoon 
gaan uitvoeren”. Marjoh heeft het hele 
interieur zelf geschilderd en gedeco-
reerd en een fijne, gastvriendelijke 
sfeer gecreëerd. Alleen de basis is ge-
bleven; de banken, stoelen en bar zijn 
hetzelfde. “Het was een logische stap” 
gaat Marjoh verder. “Ik ben van huis 
uit gewend aan veel mensen over de 
vloer en zorgen voor anderen. Nu kan 
ik dat in mijn vak doen en dat is zó 
leuk, ik krijg er energie van” lacht ze. 
“Ik word er blij van om met de gasten 
te praten”. En die reageren heel posi-
tief: ze vinden het een gezellig lunch-
café met leuke bediening. De drie per-
soneelsleden Maxime, Mikki en Fieke 
zijn flexibel en kunnen zowel serve-
ren als in de keuken werken.

HET GOUDEN PAAR VERSCHOOR
19-12-1968  19-12-2018

Gefeliciteerd met jullie gouden bruiloft! 
Liefs van jullie kinderen en kleinkinderen

Uitzendingen LON-TV

 LON TV voortaan op KPN kanaal 
1436 !!
Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt voortaan drie 
keer per week ververst met nieu-
we onderwerpen.
De volgende onderwerpen ko-
men in de loop van week 50 en 51 
( onder voorbehoud) in de uitzen-
ding van Nuenen Nú :

• Debat Provinciale Staten over 
herindelingsplan op 7 december

• er enin  sters is e
• ie e streek sr tes  a  

naar Sint Annaziekenhuis
• erst arkt in et an 

kerkje
• ie  resta rant t e ell  

Rabit
• it de serie in et l ster e

boren’ : Wim van der Leegte
• nternati nale ve lenke rin  

in er en
• et i na is is
• ek resentatie van ans i ten
• ier enenaren ter  it 

a ia
• nd de inde  aar
• il enkn tten in enen
• avant van ent   aar
• isarts annie ek ter  it 

a ia

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De raadsvergadering van 13 de-
cember wordt rechtstreeks door 

  it e nden
e r ra as van   i n 

ook te volgen via de livestream op 
r e n enen nl  evens 

kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 

 k nt alle re rta es k a art 
eki ken   e en a e k 

en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen
Hebt u een idee of een tip voor 
een d r   te ver r en re
portage ?
Stuur dan een e-mail naar tv@om-
roepnuenen.nl 

 k nt k  erkda en e n 
binnenlopen in onze studio in Het 

l ster t ssen  en  r

Kerstmarkt bij Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats 
Wij nodigen u uit om komend weekend even binnen te lopen bij ons Nue-
nense hobbycentrum aan het Park voor de gezellige sfeer of het kopen van 
onder andere: sfeervolle bloemstukken voor de kerstdagen, houten kerst-
bomen, kerstkransen, houten speelgoed voor bij de kerstboom, allerlei de-
coratieve sfeermakers. Kinderen die meekomen mogen zelf een houten 
hertje beschilderen en dit gratis meenemen. 

 Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
vervult al vanaf de oprichting in 1995 
een belangrijke rol in Nuenen, zowel 
in creatief als in maatschappelijk op-
zicht. ‘Van en aan elkaar leren’ is ons 
uitgangspunt. Er zijn nu al 430 deel-
nemers. Doet u ook mee? Meld u dan 
nu aan voor het nieuwe jaar. Op onze 
website vindt u alle informatie: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl 

Op de jaarlijkse Nuenense kerstmarkt 
koopt u producten die creatieve deel-
nemers in ons hobbycentrum met de 
hand hebben gemaakt. De opbrengst 
wordt gebruikt voor het onderhoud 
van ons gebouw en het faciliteren en 
stimuleren van de hobbyactiviteiten 
van alle deelnemers van Hobbycen-
trum de Dorpswerkplaats. Met iedere 
aankoop, groot of klein, steunt u ons. 
En u krijgt er, naast een goed gevoel, 
ook iets moois voor terug! De koffie en 
de warme, zelfgebakken wafels staan 
uiteraard ook dit jaar weer klaar. 

De kerstmarkt vindt komende zater-
dag en zondag plaats, beide dagen van 
11.00 tot 16.00 uur. De ingang ligt aan 
Park 63b. Maak even tijd voor een be-
zoekje aan ons unieke Nuenense hob-
bycentrum. U bent van harte welkom! 

Kerstmarkt bij Hobbycentrum 
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Primavera concert in kerstsfeer
Met optreden van soliste Senna (The Voice Kids) en het Stedelijk Helmonds 
Seniorenkoor. Op zondag 16 december 2018 organiseert Primavera in haar 
jubileumjaar wederom een concert in kerstsfeer. Het concert vindt plaats in 
het Dorpshuis in Lieshout. Aanvang is 14.00 uur. De entree is gratis.

Wij zijn erg trots dat zij een gastoptre-
den willen verzorgen, want dit is niet 
zo maar een koor; in 2014 behaalde het 
SHS in een voorronde voor senioren-
koren bij het Nationaal Korenfestival 
zelfs de eerste plaats! Het repertoire 
bestaat uit werken uit musicals, ope-
rette en opera. Ze staan onder leiding 
van Frans Sijmens en worden op de 
piano begeleid door Jolanda Verhagen.

Wij genieten van mooie muziek! Wij 
stellen uw komst op prijs. 

Voor wie Primavera nog niet kent; Pri-
mavera is een koor uit Lieshout van 
ruim veertig enthousiaste vrouwen en 
mannen. Er wordt gezongen in vier 
partijen, sopraan, alt, tenor en bas. Het 
repertoire bestaat uit popsongs, musi-
calliedjes, evergreens, volksliedjes en 
ballades. Eenieder komt dus aan zijn of 
haar trekken. “Dat is ook wat wij wil-
len, muziek maken voor iedereen”, al-
dus de voorzitter.

Primavera zingt a capella, dus zonder 
begeleidende muziek, onder leiding 
van dirigent Kees Manders. Primavera 
zal in het eerste gedeelte van het con-
cert kerstliedjes zingen, waaronder het 
prachtige Frieden en zal in het tweede 
gedeelte een aantal nummers zingen 
waaronder Nkosi Sikelel’i Africa, Fields 
of Gold en What a wonderful world.

Als afsluiting van ons jubileumjaar 
hebben wij geprobeerd weer een mooi 
programma neer te zetten met twee 
gastoptredens. Onze soliste is een jon-
ge beroemdheid, ze heet Senna en 
heeft dit jaar meegedaan met The 
Voice Kids! Zo jong als ze is heeft ze al 
een stem die klinkt als een klok! Ze zal 
o.a. de volgende nummers gaan zin-
gen: Almost is never enough, Son of a 
preacher man en Have yourself a mer-
ry little Christmas.

Daarnaast hebben we het Stedelijk 
Helmonds Seniorenkoor bereid ge-
vonden om deel te nemen aan onze 
muzikale middag.

Sint Jozefschool presenteert kerstmusical:

De keizer wil een kerstverhaal
Komt het zien. Op donderdag 20 december vindt op Eenbes Basisschool Sint 
Jozef in Nederwetten de kerstmusical plaats. De kerstmusical wordt dit jaar 
gespeeld door de ouders van de leerlingen van onze school en gaat over een 
nukkige, schreeuwerige keizer die soms driftige buien heeft. Op kerstavond 
wil hij het echte kerstverhaal horen. Maar niemand doet het goed in de ogen 
van de keizer. Hoe dit fantasierijke en humoristische verhaal af gaat lopen, 
dat zie je op 20 december

Het programma voor deze dag is als 
volgt: om 18.15 uur worden de deuren 
van de Koppelaar geopend. Om 18.30 
uur start deze sfeervolle kerstmusical. 
Iedereen is van harte welkom: de en-
tree is gratis!
Na afloop van de kerstmusical is er nog 
voldoende gelegenheid om in het spe-
ciale kerstcafé, tegen vriendelijke prij-
zen, een drankje te nuttigen.
Wij hebben er zin in en zien iedereen 
graag op 20 december. Komt het zien.
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Toegangsprijs:  € 15,00  (inclusief programmaboekje) 

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

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

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

Informatie: www.roostenzangers.dse.nl . 

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

Meeslepende Argentijnse ritmes, me-
lodieën van creoolse religieuze ver-
voering, momenten van verstilling en 
drama: temperamentvolle muziek die 
boeit en ontroert. Beide werken wor-
den uitgevoerd volgens de door Rami-
rez gecorrigeerde Argentijnse uitgave. 
De professionele Antilliaans-Colom-
biaanse tenor Jorge Andrès Martina 
zingt een solopartij en het ensemble 
van Daniël Fanego begeleidt op au-
thentieke wijze. Rob van Heck speelt 
piano.
Kaarten zijn te koop via CultuurSpoor 
Best, Raadhuisplein 32 in Best en via 
het koor; email: roostenzangersehv@
gmail.com, telefoon: 0499 - 39 61 53. U 
kunt ook kaarten kopen vóór aanvang 
van het concert bij de kerkingang te-
gen contante betaling. www.roosten-
zangers.dse.nl
Zaterdag 15 december, aanvang 20.00 
uur. Lidwinakerk, Raadhuisstraat 209 
in Best. Toegangsprijs: €15,00 inclusief 
programmaboekje

Uitnodiging   
voor lieve eenzame 
mensen  die het niet 
zo breed hebben
Wat: 
Een Diner. 5 plaatsen aan tafel over.
Wanneer
1e kerstdag bij mij thuis in Nuenen v.a. 
15.30 tot 19.30 uur.
De aanbieding om 2e kerstdag terug te 
laten komen voor een persoonlijk klas-
sieke ontspannings massage.
Doel 
Mooie verhalen, bijzondere ontmoe-
tingen en het unieke uit een mens naar 
boven halen. Dit alles vlogt Thony en 
komt op zijn Facebook pagina ‘Thony 
Kraamer’ (Als mensen niet gefilmd 
willen worden kan dat ook. wij vragen 
expliciete toestemming om te mogen 
filmen.)
Centraal staat verbinden 
Waar vindt het plaats? Bij mij thuis.
Wie kan zich aanmelden?
Doelgroep met evt. Lichte lichamelijke 
beperking, alle leeftijden. Iedereen 
(met uitzondering v. verslavingszorg).
De situatie is gelijkvloers, heb een ver-
hoogde wc. We zijn bekend met til-
technieken. En kunnen ondersteunen 
bij evt. Vverschoningen, verwisselin-
gen van etc. Niks is raar. Wel zelf voor 
materiaal zorgen. Er zou 1 rolstoel bij 
kunnen.
Wat zal het kosten voor deelnemers?
Niks en een doosje positieve energie
Meld vriend, kennis aan, ik heb nog 5 
plaatsen over. 
Info: mirabella69@hotmail.nl
Tel 06227030 45
Groetjes, Mirande van Reenen,Thony 
Kraamer en (Mirjam Kouwenhoven) 

Vindt u dit ook een mooi gebaar we kun-
nen alle soorten sponsoring gebruiken.
Alvast bedankt) 0622703045 of NL36 
INGB0756400910 tav P.M. van Reenen

 

St Caecilia hoopt op volle kerk 
voor Sounds of Christmas 
Het wordt meer dan een simpel kerstconcert, harmonie St Caecilia trekt met de 
Sounds of Christmas weer alles uit de kast om er een geweldige avond van te 
maken. Zo wordt zaterdagavond 15 december niet alleen de Sint Servatiuskerk 
in Lieshout, maar het hele kerkterrein omgetoverd tot winterwonderland. 

overd hebben. Het zangtalent uit Eind-
hoven neemt de lichtere kerstmuziek 
voor haar rekening en St Caecilia had 
geen betere zangeres kunnen wensen. 
Femke stamt uit een muzikaal gezin en 
muziek loopt als een rode draad door 
haar leven. Op dit moment volgt ze de 
Bachelor opleiding lichte muziek in 
Tilburg. 
Naast Femke zingt ook Franka van 
Dommelen samen met het harmonie-
orkest. Franka is geen onbekende voor 
de vereniging, al eerder zong ze de 
sterren van de hemel tijden de Sounds 
of Caecilia-concerten. 
De leden van het harmonieorkest kijken 
uit naar een gezellig en sfeervol concert, 
een concert waarbij we allemaal weer 
wat dichter bij elkaar komen te staan, 
tijd om te genieten van het familiefeest 
dat kerst is. Toegang tot het concert is 
gratis, het moet voor iedereen toegan-
kelijk zijn. Na afloop is er wel de moge-
lijkheid voor een donatie. Ook na afloop 
van het concert is het winterplein voor 
de kerk geopend voor wat lekkers en om 
 samen na te genieten van het concert. 

Direct na de mis van zaterdagavond, 
om 19.45 uur, is het winterplein voor 
de kerk geopend voor publiek. Er is 
een hapje en een drankje om al lekker 
in de sfeer te komen. Slecht weer hoeft 
geen spelbreker te zijn, bij regen wor-
den er tenten geplaatst. 
Na de ‘opwarmer’ buiten, begint om 
21.00 uur het concert in de kerk. Van 
prachtig klassiek naar swingende 
kerstkrakers, van alles uit het hele bre-
de spectrum van kerstmuziek zal de 
revue passeren. Het harmonieorkest 
wordt daarbij ondersteund door twee 
geweldige zangeressen! 
Binnen drie noten zal Femke Schmitz 
(19) de harten van het publiek ver-

 Het tweede ko�  econcert   
bij de WLG in Gerwen
Het was gezellig tijdens het eerste ko�  econcert in Gerwen, er werd genoten 
van de muziek tijdens een heerlijk bakje ko�  e. De kop is er af, vijf ko�  econ-
certen zijn jullie beloofd en de tweede komt er al snel aan. Zondagochtend 
16 december is iedereen van harte welkom in D’n Heuvel, Heuvel 11 te Ger-
wen om te luisteren naar Klezmajeur!

De kosten zijn € 7,50 per persoon, kin-
deren mogen gratis meekomen. D’n 
Heuvel is open vanaf 10.30 uur, het 
concert zal om 11 uur beginnen. Hal-
verwege is een pauze en rond 13 uur 
zal het weer klaar zijn. 
De koffie staat klaar bij de WLG, werk-
groep leefbaarheid Gerwen, is er voor 
iedereen! Jong en oud. D’n Heuvel, 
Heuvel 11 Gerwen, werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com, 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Klezmajeur bestaat uit vier enthou-
siaste muzikanten, namelijk Erwin En-
gelsma die de klarinet bespeelt en zal 
zingen, Onno van Hagen zal ook zin-
gen en de contrabas bespelen. En ook 
Cora van den Berg zingt en tovert de 
mooiste klanken uit haar viool. Heleen 
’t Hart bespeelt de accordeon. Samen 
vormen ze al twaalf jaar deze groep. Zij 
spelen ‘Klezmer’ muziek dat zijn oor-
sprong vindt in de feestelijke joodse 
volksmuziek uit Oost-Europa, die 
vooral op bruiloften en feesten werd 
gespeeld. Het is een mengeling van 
volkswijsjes met invloeden van Turkse 
en Arabische muziek. Muziek om over 
na te praten, omdat het een mengeling 
is van droevig, vrolijk en altijd vol le-
venswijsheid.

Klezmajeur is bekend van theater, fees-
ten, festivals, culturele podia en speelt 
in verzorgingstehuizen. Ze hebben een 
reeks van succesvolle theatertours 
achter de rug. 
De muziek wordt ondersteund met 
verhalen en beeldmateriaal, het pro-
gramma wordt ingedeeld rond thema’s 
die een verhaal vertellen over het Jiddi-
sche leven. Waarin de hoofdzaak na-
tuurlijk muziek is. Wil je meer weten 
over deze groep, kijk dan even op 
www.klezmajeur.nl, maar 16 decem-
ber gewoon komen luisteren mag na-
tuurlijk ook. 

Een daverend concert     
in de Regenboogkerk
Zondag 9 december was de Regenboogkerk helemaal uitverkocht. Ter ere 
van de 333e geboortedag van Bach gaf vocaal ensemble Marcando, o.l.v. di-
rigent Paul Gielis, een Bach concert ten gehore met cantates, dubbelkorige 
motetten en koralen.

Het werd een onvergetelijke middag. 
Niet alleen de musici en koorleden 
maar ook het publiek was na afloop lo-
vend over deze prachtige middag.
Een prachtige finale in de reeks van 
drie Bachconcerten, georganiseerd 
door Cultuur Overdag.

Het koor werd begeleid door Gerard 
Habraken op orgel en afgewisseld met 
instrumentale intermezzo’s op viool, 
cello, hobo en fluit. Deze musici lieten 
ook als solist horen waartoe zij in staat 
zijn en hoe mooi deze instrumenten 
kunnen klinken.



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

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

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

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

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

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

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

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
email: informatie@ivits.nl 
www.ivits.nl

Professional Organizer Jolanda van Dungen helpt je: - bij het ordenen en opgeruimd houden van je spullen- bij het opzetten en bijhouden van je administratie- bij het plannen en organiseren van je verhuizing- bij het realiseren van een goede werk-privé balans- om georganiseerd en effi ciënt te werken- om overzicht te krijgen op al je taken

JDStructuur werkt professioneel, zorgvuldig 
en discreet volgens de gedragscode van 
de Nederlandse Beroepsvereniging van 
Professional Organizers en kan in sommige 
situaties worden vergoed vanuit een PGB.

Heb je geen overzicht meer 
over je huishouden 
of administratie?

www.JDstructuur.nl | E-mail: info@JDstructuur | Tel. 06-42850005

TE KOOP: openhaard-
hout € 20,- per m3. Ook 
blokken/stammen, zelf 
klein maken en/of kloven. 
€ 3,50 per volle kruiwa-
gen . Pallethout gratis af 
te halen. Afhalen op af-
spraak: 06-53238197.

AANGEBODEN: stalling 
voor paard of ponny, te 
huur container 12x3 m. 
op afgesloten terrein. Tel: 
06-22704529.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 8690
www.abonne.nl

A A N B I E D I N G E N*

MATRASSEN
BEDBODEMS
LEDIKANTEN
BOXSPRINGS 
SLAAPKAMERS

ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES  
VOOR DE BESTE NACHTRUSTB E D D E N S P E C I A A L Z A A K

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

2e artikel 50% korting

Silverline matras 
als beste getest

Silverline Premier 90x200 
uit voorraad leverbaar

Tempur : 
2e artikel 50% korting
Auping: 
Nog enkele showroom matrassen 
50% korting  OP = OP

Pullman express matras: 
van €  599,-- voor € 449,--

Pullman Express Compleet: 
Boxspringset incl. poten, matrassen, 
comforttopper en hoofdbord 
nu € 2.499,-- (vast)
nu € 3.499,-- (verstelbaar)

Pullman boxspring Portland:
 
vanaf  € 3.499,--

Eastborn boxspring Energy:
Vast vanaf  € 1.799,--
Elektrisch verstelbaar 
vanaf  € 2.799,--

INLOOP-, SCHUIFDEUR- & DRAAI-
DEURKASTEN IN VELE MATEN

EXCLUSIEF:  
GARDEROBEKASTEN EN INLOOPKASTEN 

N I E U W bij Profita

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

Worstenbroodjesactie 
voor Ronald McDonald 
Kinderfonds
Voor het negende achtereenvolgende jaar verkopen 
de leden van de Lions Club Nuenen worstenbroodjes 
voor een goed doel. Het goede doel is dit jaar het Ro-
nald McDonald Kinderfonds. Dit Kinderfonds zorgt 
ervoor dat ouders in zogenaamde Ronald McDonald-
huizen dicht bij hun zieke kinderen kunnen blijven. 
Zodat de ouders in de buurt zijn als ze nodig zijn en de 
kinderen hun verhaaltje voor het slapen gaan, die aai 
over de bol en die o zo nodige knu� el van papa en ma-
ma niet hoeven te missen.

De verkoopactie is op zaterdag 8 en zondag 9 december 
begonnen. Ook volgende week zaterdag en zondag (15 en 
16 december) zijn de smakelijke broodjes weer te verkrij-
gen bij de dames en heren van de Lions Club. De broodjes 
zijn gebakken door bakker Godfried de Vocht en worden 
verkocht bij de ingang van de Intratuin in Nuenen.
Wilt u ook graag ‘een heel erg warm gevoel van binnen?’
Loop dan volgende week even langs bij de Lions en koop 
een of meer zakjes worstenbroodjes of bestel via:
worstenbroodjes@lionsnuenen.nl
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Donderdag 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
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen, Pastoorsmast 14
20.30 uur Bekendmaking Boerenbruidspaar 

CV De Wetters. MFA te Nederwetten

Zaterdag 15 december 
Kerstactie gezamenlijke Nuenense kerken: 

‘Nuenenaren voor Nuenenaren’
Diverse supermarkten Nuenen

Zaterdag 15 en zondag 16 december
11.00 - 16.00 uur Kerstmarkt Hobbycen-

trum De Dorpswerkplaats
Park 63b Nuenen

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

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

Gallery. De Huufkes 34, Nuenen

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

Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery

De Huufkes 34, Nuenen

Zaterdag 15 december
Tot 22.00 uur Moonlightshopping 

Centrum Nuenen

Zaterdag 15 december
20.00 uur Country Dance Party met 

Country-DJ Henk. Dorpshuis-Lieshout, 
21.00 uur Kerstconcert St Caecilia 

St. Servatiuskerk te Lieshout

Zondag 16 december
11.00 uur Kerstmiddag op Krakenburg

Olen 50 Nuenen
14.00 uur Kerstconcert zangkoor Keskedee

Muziekcafé Hofdael Geldrop

Zondag 16 december
10.00 uur Bewust wandelen. Start Papen-

voortseh./Buijsmansv./Tweetermansw. in Nuenen
14.00 uur Concert in Kerstsfeer Primavera

Dorpshuis Lieshout

Maandag 17 december
20.00 uur Natuurfi lm van Nuenen en 

omgeving. IVN ruimte Kloster

Dinsdag 18 december
Kerstviering KBO Lieshout 

in Zaal De Koekoek
19.30 uur Winterconcert Zanggroep New 

Balance. De Regenboog, sportlaan Nuenen

Woensdag 19 December 
20.00 uur Neva Ensemble St.Petersburg

H.Clemenskerk

Donderdag 20 december
09.30 uur Computercafé Digitale Nalaten-

schap. Bibliotheek Dommeldal, Nuenen
18.30 uur Kerstmusical St Jozefschool, 

Nederwetten. Na afl oop kerstcafé

Donderdag 20 december
14.30 uur Cultuur Overdag: concert 

in Kerstsfeer door Rôse-Ile
Van Goghkerkje Papenvoort

Vrijdag 21 december
20.00 uur Rikken in Nederwetten

Piet Renders paviljoen RKVV Nederwetten

Zaterdag 22 december
 Levend Kerstverhaal

Dorpsboerderij ‘Weverkeshof’
Nuenen

Zaterdag 22 december
20.30 uur. Muzikale kerstshow ‘Het geheim 

van Kerstmis’ door de Dutch Show Company.
Ons Tejater, Dorpshuis,Lieshout.

������������������

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

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 15 december 18.30 uur: geen 
dienst in onze parochie.
Zondag 16 december 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, alle voorgan-
gers.
Dit is een bijzondere viering, zie artikel 
hieronder.

Misintenties 
Zondag 16 december 11.00 uur: Jan en 
Miet Dijstelbloem Knoops; Noud van 
Rooij en Marie van Rooij - van de Kam; 
Janus Moonen en Julia Moonen - Kwin-
ten; Henk Vrijaldenhoven; Tine van 
Lier - Vrijaldenhoven; Martien de 
Groot; ouders Vrijaldenhoven; ouders 
van Keulen; overleden ouders Tiny van 
Grotel en Lies van Grotel - Verberne; 
Joost van der Graaf en Ineke Hilberink; 
Cobie Stachuletz - Dokman; Jos van 
Gastel; overleden ouders Vermeulen - 
Donkers en verdere familieleden; Nellie 
Thijssen; Frans Thijssen; Oleg Ivanovs-
kii (vanwege verjaardag); Alexandr 
Lonbulev; Marie-Anne Koster - Schul-
ten; Annie Molenaar - van Happen; 
Wim van Erp en Anna van Erp - Wuij-
tenbug en hun zoon Toon van Erp.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Flor van 
Aalst, Toon Swinkelshof 3. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

In onze parochie is gedoopt Lieke van 
den Heuvel, Boord 76. Wij wensen de 
familie van harte proficiat en veel geluk.

Benoemingen parochie Heilig Kruis
Op zondag 4 november jongstleden is 
tijdens een druk bezochte feestelijke 
viering stilgestaan bij de jubilea van 
Hans Vossenaar, te weten 12,5 jaar 
pastoor van Parochie Heilig Kruis en 
40 jaar lid van de orde van francisca-
nen.

Tijdens deze viering is het beleidsplan 
met als titel ‘Geloven in de toekomst’ 
gepresenteerd. De rode draad van dit 
plan is het eigentijds invullen van het 
samen kerk zijn. 
De uit dit plan voortvloeiende activi-
teiten moeten er vooral voor zorgen 
dat de parochie haar vitaliteit verder 
versterkt. 
Op dit moment bestaat het pastorale 
team uit pastoor Hans Vossenaar en 
pastoraal werker Marieke Feuth. 
Voorts zijn er in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten in totaal ruim 400 vrij-
willigers actief. 
Om de ambitie voor de toekomst te 
realiseren en tegelijkertijd de werk-
druk van het huidige pastorale team te 
verlagen, zal per 1 januari mevrouw 
Rita van Eck als pastoraal werker bij de 
parochie in dienst treden.
Per dezelfde datum zal de heer Theo 
van Eijk, geboren en getogen in Nue-
nen, in dienst treden als coordinator 
van de parochie.
Op zondag 16 december a.s. zullen zij 
zich tijdens de kerkdienst van 11.00 in 
de Heilige Clemenskerk in Nuenen 
voorstellen en zal de installatie plaats-
vinden. Na de dienst is er alle gelegen-
heid voor een nadere kennismaking.
Alle parochianen en allen die zich be-
trokken voelen, zijn van harte uitgeno-
digd om op 16 december aanwezig te 
zijn.'

In de St. Clemens te Gerwen en in de 
H. Lambertuskerk te Nederwetten zijn 
er op 16 december geen vieringen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 december 11.00 uur
Viering alleen in Nuenen.

Misintenties in Nuenen
Wim van Erp en Anna van Erp - Wuij-
tenbug en hun zoon Toon van Erp.

Mededeling
Op zondag 23 december a.s. om 16.00 
uur, is er een kerstsamenzang met het 
Nuenens Mannenkoor in de Clemens-
kerk in Nuenen.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 december 11.00 uur
Viering alleen in Nuenen.

Mededeling
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 ge-
bleken 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 kerst koor 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!

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

Zondag 16 december zal in de 3e ad-
ventsdienst Karin Seijdell voorgaan. U 
bent van harte welkom om deze dienst 
met ons mee te vieren! Er is kinderne-
vendienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor het ZWO 
Indonesië voedsel.
Op donderdag 20 december om 14.30 
zal er een kerstviering voor ouderen 
plaatsvinden.
Voor meer informatie: zie onze web-
site en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 13 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Lucia, maagd 
en martelares; gedachtenis
van de Advent. 
Vrijdag 14 december. 07.15 uur H. Mis 
van de Advent. 
Zaterdag 15 december. 08.30 uur H. 
Mis van de Advent. 10.00 uur Gods-
dienstlessen.
Zondag 16 december. Derde zondag 
van de Advent Gaudete. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 17 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent. 
Dinsdag 18 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent. 
Woensdag 19 december. 06.30 uur 
Gulden Mis; gedachtenis van de Qua-
tertemperwoensdag in de Advent. 

 

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. 

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

Jongerenkoor 
Jocanto bakt 
oliebollen! 
Wilt u met oud op nieuw genieten van 
heerlijke versgebakken oliebollen met 
of zonder rozijnen? Dat kan.
Op 31 december bakken de jongeren 
van Jocanto oliebollen voor de inwo-
ners van Nuenen en omstreken.
De naturel oliebollen kosten € 0,60 per 
stuk en de rozijnenbollen € 0,80 per stuk. 
Bestelt u er 10, dan krijgt u de 11e gratis.
Afhalen kan tussen 12.00 en 15.00 uur 
aan Weverstraat 110 in Nuenen. De in-
gang bevindt zich aan de Meidoorn-
straat. Bestellen kan door te mailen 
naar oliebollen@jocanto.nl. Vermeld 
uw naam en hoeveel van welke soort 
oliebollen u wilt bestellen. Op 31 de-
cember ligt uw bestelling voor u klaar. 
Als u vragen hebt, kunt u deze via bo-
venstaand e-mailadres stellen. Bestel-
len kan tot 26 december, daarna geldt: 
OP=OP. Afrekenen doet u bij het afha-
len. Gelieve contant en zo gepast moge-
lijk te betalen.
Jongerenkoor Jocanto wenst iedereen 
een smakelijk, gezond en natuurlijk 
muzikaal 2019!

Kerstsamenzang  
met Het Nuenens 
Mannenkoor
Zondag 23 december organiseert Het 
Nuenens Mannenkoor een muzikale 
middag in de H. Clemenskerk te Nue-
nen. Onder leiding van dirigent Ton 
van de Weem en met begeleiding van 
pianist Jos van Erp zal het koor, samen 
met de aanwezigen, een aantal beken-
de kerstliederen zingen. Deze samen-
zang wordt afgewisseld met liederen 
die alleen door het koor worden ge-
zongen.

Pastoor Hans Vossenaar  zal tijdens de 
bijeenkomst een kerstboodschap uit-
spreken. De fraai versierde H. Cle-
menskerk biedt een passend decor bij 
deze muzikale voorbereiding op het 
komende Kerstfeest. De leden van het 
koor hopen dat veel Nuenenaren de 
bijeenkomst op zondag met vrienden 
en bekenden zullen bezoeken en vra-
gen daarbij ook extra aandacht voor 
nieuwe Nuenenaren/vluchtelingen 
die in Nuenen een nieuwe toekomst 
hopen te vinden. De samenzang start 
om 16.00 uur, de kerk is open om 
15.30 uur.
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PUZZELHOEKWeek 50

Horizontaal: 1 vliegtuigloods 6 avondsignaal 12 span 14 grondsoort 16 deel van een wet 
18 eerloos 21 tennisterm 23 viering 25 houding 26 koosnaam 28 boerderij 29 kaartenboek 
31 schoolsoort 32 reeds 33 mondeling onderhoud 34 annexus 35 Europeaan 36 in opdracht 
37 lidwoord 38 kleine ruimte 39 voor de vuist 40 bloem 42 maanstand 44 ongevuld 46 duivel 
47 Ierland 49 letterteken 51 lokspijs 52 intiem 53 Baskische verzetsgroep 54 bijbelse figuur 
57 watering 58 ellende 60 vleesgerecht 62 uitvinder 63 autostalling

Verticaal: Verticaal: 2 herfstbloem 3 deel van de bijbel 4 vrouw dier 5 wier 7 Engels bier 
8 behaarde vacht 9behaarde vacht 9 voorzetsel 10 plaats in Amerika 11 plaats in Israël 13 sluier 
15 bouwmateriaal 17bouwmateriaal 17 werkelijkheid 19 landelijk 20 safe 22 ruiterij 24 edelsteen 
27 controleren 29controleren 29 Spaanse groet 30Spaanse groet 30 kei 39 plaats in Duitsland 41 natie 43 bloeiwijze 
45 groot hert 48 speelgeld 50speelgeld 50 heldendicht 52 rivier in Duitsland 55 kunsttaal 
56 Amerika 59 onzes inziens 61onzes inziens 61 blijkens de akten

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

E A C O
S T A L L E S S C H R A A L
E E M S L A A A T A L A
S L E E D A A G S S M I D
S I T E R R E I N B I
I D U U R A N O D E N
E B E N I S T H O U D I N G

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

Oplossingen wk 49
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

L ICHTRECLAMEL ICHTRECLAME

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.

AALMOES
AANKOEKEN
AARDAS
ALFABET
ATOOM
EEUWIG
EMPATHIE
EXAMINATOR
FUSIECOMMISSIE
GESPLETEN
HOEFNAGEL
KAPOK
KARTON
KLEUR
KOMAFKOMAF
KRATERKRATER
LIKEURSOORTLIKEURSOORT
LIMBOLIMBO
LOODSLOODS
LUPINELUPINE
NAFTANAFTA
NEOCLASSICISMENEOCLASSICISME
NOTITIE
NUMMERBORDNUMMERBORD
NYLON
ODEUR
ONNODIG
OPAAL
OUBLIE
PATAT
POEIER
ROTAN
SOPRAAN
STAGE
TEMPORISEREN
VELDHOCKEY
VENLO
VLOEI
VOORRANG
WAGEN
ZIGEUNER

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

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

6 1 7 3
5 8 2

2 1 5 4
8 4

9 2
6 9

3 6 8 4
7 3 6

9 4 8 2

Sudoku

week 48, Dhr. L. Stok, Lieshout.

Jubileum voor vijftiende keer 
basiscursus fotografie in Nuenen 
Voor het vijftiende jaar op rij start beroepsfotograaf en fotografiedocent Maurits 
van Hout weer een basiscursus fotografie in Het Klooster in Nuenen. Op 12 januari 
2019 start er weer een basiscursus op de zaterdag om 12.30 uur. In deze cursus van 
10 lessen leert de beginnend fotograaf onder andere over de camera-instellingen, 
moeilijk licht, compositieleer en het maken van een mooie portretfoto. Meer infor-
matie over inhoud, aanmelding en kosten zijn te vinden op: www.ateliervangogh.nl 
of http://fotografiecursusnuenen.nl U kunt ook een mail sturen naar docent Mau-
rits van Hout; info@mauritsvanhout.com
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1e PRODUCT

10% 2e PRODUCT

20%
 PRODUCT

20%20%

3e PRODUCT

30%
40%40%40%40%

5e PRODUCT

50%
1e PRODUCT 3e PRODUCT 5e PRODUCT

WIJ GEVEN TIJDENS DE KERSTSHOW
KORTING OP ALLES

4e PRODUCT

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 22 DECEMBER. HOOGSTE KORTING OP GOEDKOOPSTE PRODUCT. 

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

KOOPZONDAG
16 DECEMBER 

van 8.30-17.00 uur
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Kerstshow bij Adventure Store
Tot en met 50% stapelkortingen op het hele assortiment tijdens grandioze 
Kerstshow bij Adventure Store. Van donderdag 13 december tot en met za-
terdag 22 december houdt Adventure Store een Kerstshow met stapelkor-
tingen tot en met 50% op het hele assortiment.

Ook de nieuwe collectie Kettler thuis-
train-fitness apparatuur staat nu in de 
showroom bij Adventure Store. De 
verschillende cardio apparaten kunt u 
zelf vooraf uitproberen. Zowel loop-
banden, roeimachines, hometrainers, 
maar ook de populaire crosstrainer 
staan op u te wachten voor een proef-
rit. Er is voor elke budget wel wat te 
vinden. Laat u voorlichten wat voor u 
de juiste keuze is en overtuig uzelf. Be-
gin 2019 goed en ga met jezelf de uit-
daging aan om er een fit en gezond jaar 
van te maken. Met de stapelkorting 
kun je zomaar een apparaat voor een 
superkorting aanschaffen en thuis in je 
vertrouwde omgeving, met de televisie 
of radio aan, lekker aan de gang.

Op zondag 16 december, vindt ook de 
2e editie van de avontuurlijke moun-
tainbike toertocht DB Adventure plaats 
met start- en finish bij de Adventure 
Store. Wij maken er een uitdagende en 
gezellige toertocht van met een geheel 
nieuwe route (35 en 50 km) met ca. 90% 
onverharde weg. Tijdens deze toertocht 
wordt er in de bossen van Geldrop, 
Mierlo en op de Strabrechtse Heide ge-
fietst. Door het bos, over de heide met 
veel los zand, en een stuk door het natte 

Maak gebruik van deze eenmalige kor-
tingsactie om je avontuurlijke- en 
functionele cadeau ’s nu aan te schaf-
fen. Ook degene die op wintersport 
gaan, kunnen nu extra voordelig top-
kwaliteit spullen kopen met giganti-
sche korting. Volgens de voorspellers 
krijgen we een extreem koude winter 
dit jaar. Op is op, dus wacht niet te lang 
en sla je slag tijdens deze 10-daagse 
Kerstshow.
Naast de stapelkorting is de winkel ook 
geheel ondergedompeld in kerstsfeer. 
Alle nieuwe wintercollecties op het ge-
bied van outdoor kleding, wandel-
schoenen, wintersportkleding, alle bij-
behorende accessoires en nog veel 
meer, zijn voor u in de winkel gepre-
senteerd. Er is tijdens de kerstshow el-
ke dag een lekkere warme beker cho-
colade melk met slagroom en in de 
weekenden is er een heerlijk kopje 
erwtensoep en voor de liefhebbers een 
glaasje Glühwein te verkrijgen. 
Tijdens de koopzondag op 16 decem-
ber zijn we daarnaast ook nog aan het 
BQQ’en dus kom nog even de fijne 
kneepjes voor de kerst maaltijd afkij-
ken. Op de Weber BBQ’s gelden zelfs 
nog extra Cash Refund acties naast de 
stapelkortingen.

ZONDAG 
16 DECEMBER

MTB TOERTOCHT HELMONDMTB TOERTOCHT HELMOND
DB2Adventure

INCLUSIEF BBQ & AFTERPARTY

KLIK HIER VOOR MEER INFO

90% ONVERHARDE ROUTE!

AFSTANDEN 35 EN 50 KM 

gras. Kortom; veel afwisseling dus! Na 
afloop word je verwelkomd met een af-
terparty met muziek, warmtestralers 
en een BBQ, waar je met fietsvrienden 
en familie van kan gaan genieten bij 
Adventure Store. Zo kun je nog even 
nagenieten van alle inspanningen. In-
schrijven kan vooraf of op de dag zelf 
tot 11 uur. Kijk voor meer info op:
www.adventurestore.nl

Wil Marquenie    
winnaar wedstrijd acht
Na het vertrek van de goed heilig man is de rik arena 
om getoverd in de kerstsfeer. Bart en Marina zijn er 
weer in geslaagd om de kantine sfeervol in te rich-
ten. Hadden wij de vorige wedstrijden nog een grote 
opkomst, deze week moest de organisatie genoegen 
nemen met een matige opkomst.

Eindelijk was het dan zover, voor het eerst kon er dit sei-
zoen een dame als winnaar gehuldigd worden, bij aan-
vang van de eerste ronde werd er al meteen fel van leer 
getrokken met Wil Marquenie als uitblinker en die nam 
dan ook met ruime voorsprong de leiding met 121 pun-
ten. Na de pauze werd er nog verwoed gestreden om nog 
in aanmerking te komen voor de hoofdprijs, maar alleen 
Geert Bons kon nog enigszins in de buurt komen en 
werd met 103 punten tweede, gevolgd op grote afstand 
door Gerry Dekkers met 69 punten
De hoofdprijs bij de loterij was deze week een prooi voor 
Fien van Eck.

Uitslag rikken 7 december
1 Wil Marquenie 121 punten
2 Geert Bons 103 punten
3 Gerry Dekkers  69 punten
4 Thea Elbers   52 punten
5 Fien van Eck  49 punten 
6 Annie de Louw  44 punten
7 Frans Foolen  44 punten
8 Rinus van Gastel  43 punten
9 Antoon Hurkmans   43 punten
10 Noud Leenders 42 punten

Vrijdag 14 december is weer de volgende rik avond bij de 
supportersclub RKSV Nuenen aanvang 20.00 uur en ook 
dan is weer iedereen van harte welkom om deel te ne-
men, zowel leden als niet leden, ervaren of onervaren, 
alle Rikkers zijn van harte welkom
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor 
informatie bellen naar 06 10289797 of 06 52696828.

Uitslag Rikken Nederwetten
1e Toon de Brouwer  86 pt 
2e Jan van Lankveld  58 pt 
3e Bert de Vries  56 pt
4e Bernard van Geneugten  46 pt 
5e Adri Verhagen  43 pt

Volgende kaart avondvrijdag 21 december. Aanvang 
20.00 uur. Piet R enders paviljoen RKVV Nederwetten. 

Bewust Wandelen
Lopen doen we iedere dag; in een rustig tempo, of gehaast. De winter vraagt 
van je om rustig aan te doen, maar in onze tijd is het juiste een grote drukte 
geworden. De aankomende kersttijd, de ski-vakantie die eraan komt, afslui-
ting van het jaar op je werk. Het kan zijn dat je je te hard inspant, dat je ‘uit 
je ritme’ bent, dat je geest voorbij gaat aan wat je lichaam aan kan.

Bij Bewust Wandelen gaan we samen 
het bos in, met een groep mensen die 
bewust de kerstperiode in willen gaan. 
We wandelen samen, in stilte en in ge-
sprek. En we doen 1 of 2 oefeningetjes 
om in stilte en bij ‘ons eigen ritme’ te 
komen. We gaan ontdekken wat ons 
ieder z’n eigen ritme is.
Onder begeleiding van: Eric Breusers, 
Praktijk Krachtstroom. Bijdrage: € 5,-, 

contant te betalen voor vertrek. Aanmel-
den: via info@praktijk-krachtstroom.nl. 
Wanneer: zondag 16 december vanaf 
09.45 uur. Vertrek: om 10.00 uur. Waar: 
op de kruising Papenvoortseheide/Buijs-
mansven/Tweetermansweg in Nuenen. 
Terugkomst: ongeveer  11.45 uur, waar 
warme koffie en thee klaar staat.

Repair Café Laarbeek
Woensdag 19 december organiseert 
RCL weer een middag waar men te-
recht kan met defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels en 
fietsen. Dit vindt plaats in het Dorps-
huis Grotenhof 2 te Lieshout van 13.30 
uur tot 16.00 uur. Info: 06-58842046.
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Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 16 december
RKGSV 1 - ASV’33 1  . . . . . . . . . . . 14.00
RKGSV 2 - Oirschot vooruit 7  . . 11.00
RKGSV 3 -SBC 7  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Nieuw Woensel 8 - RKGSV 4  . . . 14.30

RKSV NUENEN
Zaterdag 15 december 
Nuenen VE1 - St. Vooruit VE1  . . 16.15
Zondag 16 december
VC Vlissingen - Nuenen 1  . . . . . 14.00
Nuenen 2 - EFC 2  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Sp. Boys VR1 - Nuenen VR3 . . . . 11.00
Nuenen 7 - SV Valkenswaard 4 . 12.00
Nederwetten 3 - Nuenen 8  . . . 12.00
Nuenen 9 - HSE 3  . . . . . . . . . . . . . 14.30
DVS 4 - Nuenen 10  . . . . . . . . . . . 10.00

EMK
Vrijdag 14 december 
Boca 1 - EMK 1 (zaal)  . . . . . . . . . . 22.00
Xavanti 1 - EMK 2 (zaal) . . . . . . . . 20.10
Zaterdag 15 december 
EMK G1G - Roosendaal G1G  . . 10.00
Zondag 16 december
EMK 1 - Bergeijk 1  . . . . . . . . . . . . . 14.15
EMK 2 - Beerse Boys 4  . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - Acht 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Unitas’59 6 - EMK 5  . . . . . . . . . . . 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 15 December 
Nederwetten VE- Nuenen VE B 16.30 
VCO 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . 14.00 
Nederw. 2 - Woenselse Boys 7  10.00
Nederwetten 3 - Nuenen 8  . . . 11.00
Gestel 5 - Nederwetten 4  . . . . . 12.00
UNA VR1 - Nederwetten VR2  . . 10.00

NKV KORFBAL
Zaterdag 15 december
Stip 1 - NKV 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10
NKV 1 - Focus 1  . . . . . . . . . . . . . . . 20.30
Zondag 16 december
NKV 2 - DOT (O) 3  . . . . . . . . . . . . . 19.15
NKV 3 - OJC ’98 2  . . . . . . . . . . . . . 18.00

OLAT winterseriewandeltocht
Voor deze wandeltocht op zondag 16 december zochten onze routebou-
wers de natuur op: de rust en de ruimte van de Kampina en de Oisterwijkse 
bossen en vennen.

Smalwater en in Boxtel door het schil-
derachtige steegje Madalenna’s Pad en 
de gezellige markt van Boxtel terug 
naar de startlocatie. Daar kunnen we 
terugzien op een mooie winterwandel-
tocht.
Startlocatie is Gemeenschapshuis De 
Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA 
Boxtel. Alle afstanden mogen vanaf 
08.00 uur starten. De ervaren wande-
laars kunnen wandelen op de 40, 30 of 
20 km. Voor degenen die minder wil-
len wandelen en voor families met kin-
deren kan men tot uiterlijk 12.30 uur 
ook starten op de 15 of 10 km. Men 
moet om 17.00 uur weer terug zijn op 
de startlocatie. 

Onderweg heeft OLAT 3 wagen- en 2 
caférustposten ingericht. Er hangen 
pijlen en men krijgt een routebeschrij-
ving mee, waardoor de routes eenvou-
dig zijn te wandelen. Kinderen t/m 12 
jaar onder begeleiding genieten 50% 
korting op het inschrijfgeld. Uitgebrei-
de informatie vindt u op www.olat.nl/
winterserie waar vooraf ook de route 
middels GPS tracks zijn te verkrijgen. 
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen 
via e-mail: dagtochten@olat.nl.

De kortere afstanden genieten vooral 
van het Huisvennengebied op de Kam-
pina en het landelijke gebied rondom 
het schilderachtige riviertje de Beerze.
De langere afstanden komen door beide 
natuurgebieden. We beginnen de wan-
deling met het in de 13e eeuw gebouwde 
Kasteel Stapelen en wandelen door het 
parkbos en over De Dommel. Daarna 
verder richting Lennisheuvel waar we de 
Beerze oversteken. Via de Annakapel 
wandelen we landelijk naar het buurt-
schap Roond. Daar bereiken we via het 
Verzetslaantje de Kampina, komen bij 
de met heide bedekte stuifzandheuvel 
met uitzicht op de Zandbergsvennen en 
het Van Tienhovenmonument. Wande-
len door het Huisvennengebied, met af-
wisselend vennen, stuifzandheuvels en 
bosjes. Bij het Belversven verlaten we de 
Kampina en verruilen deze voor de 
Oisterwijkse bossen.

De langere afstanden passeren o.a. het 
Kolven, Galgeven en Achterste Goor-
ven. We steken de Reusel over. Verder-
op volgen we de Rosep en komen op 
het noordelijk gedeelte van het Huis-
vennengebied met o.a. het Kogelvan-
gersven. Daarna het pad langs het 

Vaandelteam BCL    
boekt wisselende resultaten
Met één overwinning, één gelijkspel en één verliespartij heeft het vaandel-
team van Badminton Club Lieshout weer wat punten bij elkaar gesprokkeld. 
Door deze uitslagen staat het herenteam nu op een stevige derde plaats in 
de eerste afdeling van de tweede klasse. 

door het geluk deze keer niet aan de 
zijde van de Lieshoutse badmintonners 
was en dus een verliespartij geïncas-
seerd moest worden.

BCL-H1 - BC Oirschot-H1: 4-4
Na de eerdere verlies- en winstpartij 
werd tegen de heren van Oirschot ge-
lijk gespeeld. Na een hele spannende 
wedstrijd werden uiteindelijk de pun-
ten gedeeld. In maar liefst vijf van de 
acht wedstrijden moest er een beslis-
sende derde set aan te pas komen om 
de winnaar aan te wijzen. En, ook in 
die derde set waren de verschillen vaak 
heel klein. Uiteindelijk won Bert Man-
ders twee van zijn drie partijen en leg-
de hij samen met Jeroen van der Hei-
den, die ook twee partijen won, de ba-
sis voor de vier punten waarmee het 
gelijke spel werd behaald.

BCL-H1 - BC High Speed-H1: 7-1
In de thuiswedstrijd tegen laagvlieger 
High Speed heeft het eerste herenteam 
van Badminton Club Lieshout, on-
danks de afwezigheid van de gebles-
seerde Ruud van Vijfeijken, weinig 
punten laten liggen. Alleen Jeroen van 
der Heiden kon het niet bolwerken te-
gen Erik Gelissen: hij verloor, nipt, met 
15-21 en 19-21. Ook de dubbelpartij 
van Jeroen van der Heiden samen met 
Laurence Roijackers, was een span-
nende partij die pas in de derde set, 
met 21-18 in Lieshouts voordeel be-
slist werd. Omdat Wouter van Vijfeij-
ken en Bert Manders verder alles won-
nen konden zeven winstpunten wor-
den bijgeschreven.

BC Oosterhout-H3 - BCL-H1: 6-2
De uitwedstrijd tegen het derde heren-
team van BC Oosterhout is niet be-
paald goed verlopen. Wouter van Vijfe-
ijken wist in zijn singlepartij, als eerste 
heer, wél prima te winnen. Ook Laure-
nce Roijackers en Ruud van Vijfeijken 
deden dat; zij wonnen met 18-21 en 
16-21 de dubbelpartij van Toine Wel-
ten en Fred Batten. Ruud van Vijfeijken 
lukte dat niet in zijn singlepartij: met 
22-20 in de derde set kwam hij een 
neuslengte te kort. Ook in de andere 
partijen werden sets met de kleinst 
mogelijke verschillen verloren, waar-

Bert Manders presteerde weer prima in het 
eerste herenteam van BCL

Jeroen Vermaas 
nog 2 jaar langer 
bij RKGSV
Het bestuur van RKGSV heeft het con-
tract met de 43-jarige Vermaas, die 
aan zijn 4e seizoen bezig is met 2 jaar 
verlengd. 
Vermaas gaf aan nog lang niet uit geke-
ken te zijn bij RKGSV en nog veel posi-
tieve dingen te zien zoals de begelei-
ding, de omgang, het team dat nog 
steeds groeiende is, de aankomende
jeugd en het nieuwe Hybride veld. 
Vorig jaar nog promoveerde Vermaas 
met RKGSV naar de 4e Klasse.
De club is positief over de samenwer-
king met de oefenmeester uit Eindho-
ven en heeft voor de continuïteit het 
contract met 2 jaar verlengd.

Zwemmers behalen hun  
eerste stickerzwemdiploma
Nadat we afgelopen week 10 prachtige zwemvaardigheidsdiploma’s hadden 
uitgereikt, mochten we afgelopen maandag ook nog eens 4 hele bijzondere 
diploma’s uitreiken! Lonneke, Bram, Sam en Jeroen behaalden namelijk hun 
eerste diploma van het stickerzwemmen, namelijk het survival 1 diploma. 
Een hele mooie prestatie waarmee wij jullie van harte willen feliciteren! 

vival. Voor veel kinderen een leuke, 
nieuwe en afwisselende uitdaging! Lijkt 
het jou ook leuk om te zwemmen en/of 
te oefenen voor je diploma’s? Kijk dan 
eens op onze website (www.zpvnuenen.
nl) of op onze facebookpagina (www.
facebook.com/zpvnuenenrecreatief ) 
en neem contact op voor een proefles!

Bij Z&PV Nuenen - Recreatief kunnen 
kinderen oefenen voor het C-diploma 
en zwemvaardigheid 1,2 en 3, maar dat 
is niet alles! Na het behalen van zwem-
vaardigheid 3 komen de kinderen in de 
stickerzwemgroep in aanraking met al-
lerlei takken van de zwemsport, bij-
voorbeeld waterpolo, snorkelen en sur-

Lonneke, Bram, Sam en Jeroen met hun stickerzwemdiploma 

 Trekpaarden gekeurd    
op kerkplein Gerwen 
Tekst en foto’s door Cees van Keulen

Het kerkplein in Gerwen werd zaterdag 8 december bevolkt door trekpaar-
den en paardenvolk. Op en rond het kerkplein in de Gerwen werd die dag 
voor de 58ste keer een veulenkeuring gehouden. De traditionele keuring 
startte om tien uur in de regen, maar het weer klaarde aardig op en er viel 
daarna nog maar een enkel buitje.

kampioene van de merries werd geko-
zen Lore van ’t Langhof (geb. 1 juli 
2016) van eigenaar Harry van Rossum 
uit Maren-Kessel. Eerste prijzen wer-
den in de wacht gesleept bij de catego-
rie merries geboren in 2017 door Pe-
tronella van de Udewis en bij de mer-
ries geboren in 2015 door Donna uit 
de Linde, beide van eigenaar Stal de 
Linde, Jan Smits uit Gerwen. Bij de 
merrieveulens (kleine maat) ontving 
Suus van de Herahoeve uit Nederwet-
ten een eerste prijs en bij de categorie 
merrieveulens middenmaat waren er 
eerste prijzen voor Alinde en Nina uit 
de Linde uit Gerwen.

Eind volgend jaar is de 59ste editie van 
de Grote Centrale Brabantse Veulen-
keuring van het Nederlandse Trek-
paard bij het Kerkplein in Gerwen. 

De organisatie van dit paardenevene-
ment is bij de Stichting Centrale Veu-
lenkeuring Gerwen in vertrouwde 
handen. Met in het bestuur drie inwo-
ners uit Nuenen c.a.: Wim Raaijma-
kers uit Nederwetten is voorzitter/se-
cretaris, Martien Smits uit Gerwen is 
vice-voorzitter en de Gerwense hoef-
smid Marino Wijlaars is penning-
meester. De organisatoren kijken terug 
op een geslaagde keuring en de trek-
paarden trokken aardig wat belang-
stellenden.

Lore van ’t Langhof 
algemeen jeugdkampioene
De Centrale Veulenkeuring Gerwen is 
een keuring van jaarlingen en twee- en 
driejarige veulens in de open lucht. In 
totaal waren er zo’n zeventig paarden 
te bewonderen. Tot algemeen jeugd-

Zwemmen

Badminton

 Extra Kerstsfeer 
maken in huis
Dat de WLG vaak iets leuks voor zijn 
bezoekers organiseert, is ondertussen 
wel bekend. Sommige activiteiten 
worden zelfs al traditie, zo hebben ze 
net het traditionele Sinterklaas dob-
belspel weer achter de rug en maken ze 
zich alweer op voor de Kerstactiviteit.
Tijdens de donkere wintermaanden vro-
lijken we graag ons huis op met een kerst-
boom, lampjes en versieringen. Een mooi 
zelfgemaakt kerststukje op tafel mag dan 
zeker niet ontbreken. Je bent van harte 
welkom om deze te komen maken op 
maandag 17 december vanaf 13.30 uur in 
D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen. Aan-
melden is niet nodig en er zijn ook geen 
kosten aan verbonden. De WLG zorgt 
voor oasis en takken, maar neem zelf een 
schaal, vaas of mandje mee waar je het 
stukje op gaat maken. Ook vragen we of 
je in de tuin of het bos wil zoeken naar 
leuke takjes, dennenappeltjes, bessen of 
kastanjes. Deze kun je dan gebruiken in 
de kerststukjes en wat je niet nodig hebt 
zal een ander graag gebruiken. Het zou 
ook heel fijn zijn als iedereen zelf een 
snoeischaar mee wil nemen. 
Zijn alle stukjes klaar en bewonderd, 
dan wordt de middag sfeervol afgeslo-
ten met een glaasje glühwein. 
D’n Heuvel, Heuvel 11 Gerwen, werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.com, 
06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl



zaterdag
15 december

tot 22.00 uur
in het sfeervolle centrum van Nuenen

De ondernemers in het sfeervol verlichte 
centrum van Nuenen heten u welkom met:
• Kerstman met zijn kerstelfjes
• Live optreden shantykoor De Walnoten
• Vuurkorven
• Glühwein
• Diverse proeverijen
• Demonstraties
• Gezellige horeca
• Warme chocolademelk
• Speciale aanbiedingen
• ...en nog veel meer!

Kijk op de website voor een overzicht van 
alle activiteiten, aanbiedingen en overige 
acties tijdens Moonlight Shopping:

nuenencentrum.nl

ACTIE
2 + 1 GRATIS

Laatste dagen!
De actie loopt t/m  

maandag 24 december 

Tijdens deze actie 
is het mogelijk om 

maten, modellen en 
kleuren met elkaar te 

combineren. 

Parkhof 1 - Nuenen
040 763 0415  

DECEMBER GOLD RUSH

SPEEL EN WIN
KILO’S GOUD

3 T/M 30 DECEMBER

HCGoldRush_EHV_heuvel_ADV_130x96mm_1.indd   1 19/11/2018   15:41

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

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

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 
en montage 

zonder afspraak!

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