
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

Jaarlijkse 
kerstviering 
Krakenburg in 
winter wereld

Nuenense 
ondernemers 
gaan bouwen 
in Afrika

Tevreden 
terugblik op 
een drukke 
kerstmarkt 
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef  da n  ger u s t de s er v ic e v a n  A u to C r ew  
c a dea u  a a n  iema n d a n der s !  
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

meubelpleinekkersrijt.nl
Meubelplein Ekkersrijt is gelegen op de 
grootste Woonboulevard van het Zuiden

Meubelplein 

    Ekkersrijt

geopend
12.00 - 17.00 uur

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.

Foto’s: AWLD Fotografie

Concert@TheChapel

Pleun en Johnny Rosenberg 
zingen de sterren van de hemel
Door Mariët Jonkhout en Caroline van Nes

et was koud donderdagavond en de rij met mensen die de Clemens-
kerk binnen wilden, was lang. Even na acht uur gingen de deuren open 
en het publiek stroomde naar binnen, vol verwachting voor de derde 

editie van Concert@TheChapel. Dit jaar niet met Mark Elbers maar met twee 
andere Nuenense toppers: Pleun Bierbooms en Johnny Rosenberg.

Uiteraard kwam het tot een samen-
zang tussen Pleun en Johnny, tijdens 
het nummer ‘Quando quando quan-
do’ werden er, in de collectebakjes, 
hartvormige chocolaatjes uitgedeeld 
aan het publiek. 
Na dit zeer aangenaam klinkende 
duet, nam Pleun het podium weer 
over en zittend op een kruk die het 
haar een beetje moeilijk maakte, van-
wege haar prachtige korte jurk, zong 

De kerk zat bomvol en na enige tijd 
klonk dan eindelijk de muziek en 
kwam Pleun spectaculair op; achter 
het orkest stond ze op een met goud 
beklede stellage, die terwijl ze zong, 
duizelingwekkend de hoogte in ging. 
Pleun opende overtuigend met het 
nummer ‘Skyfall’. Daarna heette ze het 
publiek welkom en zong ze nog enkele 
nummers. Toen was het de beurt aan 
Johnny Rosenberg. Ook hij had er 
enorm veel zin in en was enthousiast 
als altijd. Zijn stem klonk helder door 
de kerk, terwijl het orkest onder lei-
ding van dirigent Rob van Reijmersdal 
er duidelijk veel plezier in had. Opval-
lend was de veelvuldige interactie tus-
sen de dirigent en Pleun en ook met 
Johnny was er veel contact, wat de 
toch al uitstekende sfeer verhoogde. 

ze zo mooi, zuiver en krachtig, een 
kippenvelmomentje. Een van de vele 
want daarna zong ze ‘Writing’s on the 
wall’ van Sam Smith, dat met het 23 
man sterke orkest en de akoestiek van 
de kerk, nog vele malen mooier klonk 
dan bij The Voice of Holland. Na het 
frivolere nummer van Nancy Sinatra, 
‘These boots are made for walking’, 
nam Johnny het stokje weer over. Om-
gekleed in weer een prachtig pak, 
swingde hij met nummers van Frank 
Sinatra en Michael Bublé en nam het 
publiek mee, dat wel collectief wilde 
gaan staan om mee te swingen, maar 

niet wist of dat wel gepast was in deze 
setting. Wij hadden er geen proble-
men mee gehad. Na nog een wisseling 
van de wacht was het helaas alweer 
tijd voor een toegift, met ‘I’m drea-
ming of a white Christmas’ namen 
Pleun en Johnny afscheid. Zij moch-
ten nog twee avonden, wij moeten he-
laas wachten tot volgend jaar.



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 
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Vuurwerk afval 
Op 2 januari hebben we inleverpunten voor uw vuurwerkafval. In 
de eerste week van 2019 kunt u uw vuurwerkafval gratis aanbieden 
op de milieustraat. 

Afvalkalender 2019
De afvalkalender 2019 heeft een nieuw jasje. Natuurlijk is het even 
wennen, maar het is in principe gelijk. U logt in met uw postcode 
en huisnummer en vindt er alle informatie over de afvalinzameling. 
Als u niet in kunt loggen, of u ziet informatie die niet duidelijk of 
onvolledig is, meld het dan bij de gemeente Nuenen.

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; Savant van Lenthof; 
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

ACTIE INZAMELING VUURWERKAFVAL  
OP 2 JANUARI 
Ook dit jaar verstrekken we in Nuenen weer afvalzakken om het 
vuurwerkafval veilig te verwijderen. Bij de drie verkooppunten van 
vuurwerk (waarvan één gelegen in Eindhoven, maar dichtbij Nue-
nen) krijgt u een speciale plastic zak mee, waar u het vuurwerkafval 
in kunt doen. Sluit de zak goed af. Lever de vuurwerkafvalzak op 
woensdag 2 januari in bij een inzamelpunt:
• Vincent van Goghplein in Nuenen van 12.00 uur tot 16.15 uur
• Heuvelplein in Gerwen van 13.00 uur tot 14.00 uur
• Hoekstraat in Nederwetten (parkeerplaats Kruik) van 14.15 uur 

tot 15.00 uur
• Milieustraat aan de Huufkes 48 tot 50 (van 2 januari t/m 5 ja-

nuari di-wo en vr. 13.00-17.00 uur en za. 10.00-17.00 uur).
 
Helpt u mee om vuurwerkafval veilig te verwijderen? Dan maakt u 
kans op een leuke prijs. De winnaar wordt in januari 2019 bekend 
gemaakt.

GESLAAGDE LEZING STEVEN PONT
Op dinsdagavond 11 december hield Steven Pont een lezing voor 
Nuenense ouders over het zelfbeeld van een kind. Nederlands be-
kendste ontwikkelingspsycholoog vertelde over de ontwikkeling van 
het zelfbeeld en veilig opgroeien van kinderen. De avond werd ge-
opend door Claire Arts, rector Nuenens College, en Ralf Stultiëns, 
wethouder sociaal domein gemeente Nuenen. Ruim 200 geïnteres-
seerden luisterden vol aandacht naar deze inspirerende lezing. Het 
was een geslaagde avond. De avond werd georganiseerd door het 
CMD, gemeente Nuenen, GGD Brabant-Zuidoost, de Lev-groep, 
ZuidZorg. 

WERKGROEP     
DEMENTIE VRIENDELIJKE GEMEENTE
Nieuwe werkgroep stelt zich voor
In Nuenen is sinds kort de werkgroep Dementie Vriendelijke Ge-
meente actief. 
In een dementievriendelijke gemeente draait het om het accepteren 
van dementie en het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven 
van mensen met dementie. De werkgroep richt zich op drie thema’s: 
ontspanning, beeldvorming en ondernemers 
De werkgroep is breed samengesteld. Naast de gemeente en de 
LEVgroep bestaat de werkgroep onder andere uit vertegenwoordi-
gers van de ouderenbonden, zorginstellingen, de parochie H. Kruis 
en de centrum manager. Op de foto ontbreken een paar leden van 
de werkgroep. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met 
de LEVgroep tel (040) 2831675 en vragen naar Hans van Kleef.

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.
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UITNODIGING    
NIEUWJAARSONTMOETING
Wij nodigen u graag uit voor de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting 
op woensdag 2 januari 2019 in Het Klooster, Park 1 te Nuenen. 

Programma:
16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Uitreiking vrijwilligersprijs 2019
17.15 uur Nieuwjaarstoespraak burgemeester
18.00 uur Afsluiting

OPENING GEMEENTEHUIS   
RONDOM FEESTDAGEN
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. 
In verband met een bijeenkomst voor medewerkers is het gemeen-
tehuis op 2 januari pas open na 10.00 uur.

BRIEVENBUS DICHT
Rond de jaarwisseling kunt u niets in de brievenbus gooien bij het 
gemeentehuis. De brievenbus is afgesloten van vrijdag 28 december 
t/m dinsdag 1 januari. Dus pas weer op woensdag 2 januari kunt u 
post in de bus gooien. 

AFVALINZAMELING    
RONDOM FEESTDAGEN
PMD en Restafvalinzameling 
Op tweede kerstdag woensdag 26 december is er geen afvalinzame-
ling PMD en restcontainer. Dit betreft de inzameling in gedeelte 
Nuenen (Keizershof en omgeving), Nuenen West, Gerwen, Eeneind 
en Nederwetten. De vervangende ophaaldag is zaterdag 29 decem-
ber. Plaats uw afval niet te vroeg buiten.

Milieustraat
De milieustraat is met kerst en op nieuwjaarsdag gesloten. We heb-
ben een extra openstelling op maandag 24 en 31 december van 
13.00 uur tot 16.00 uur.

Sluiten container en afvalbakken 
Rond oudjaar worden alle gele afvalbakken gesloten of weggehaald. 
De ondergrondse papiercontainers worden ook afgesloten. 

Glas container
Rond deze dagen wordt er veel glas naar de ondergrondse containers 
gebracht. Daardoor zit de container eerder vol. Plaats geen glas 
erbij, wacht liever een weekje.

DONKERE DAGEN OFFENSIEF
Veiligheid tijdens de feestdagen
In de wintermaanden slaan crimine-
len veelvuldig hun slag, vaak met een 
piek rond de feestdagen. Wist je 
bijvoorbeeld dat op tweede kerst-
dag de meeste inbraken gepleegd 
worden? Wees daarom extra alert 
de komende tijd!

• De drie L’s: een goed verlichte woning gaan dieven het liefst uit 
de weg. Licht vormt samen met Lawaai en Lang werk de drie L’en 
waar inbrekers een hekel aan hebben. Verlichting met een tijd-
schakelaar maakt al een enorm verschil. 

• Zorg ook voor goede buitenverlichting bij alle deuren die vanaf 
de openbare weg zichtbaar en bereikbaar zijn. 

• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
• Sluit altijd je ramen en doe de deur op slot als je (even) het huis 

uit gaat. 
• Leg kostbare apparatuur uit het zicht (laptop, pc, tablet, mobiel).
• Bewaar niet te veel contant geld in huis. 
• Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten als je 

voor langere tijd weg bent.
• Zorg ervoor dat struiken rondom je huis kort zijn, zodat je huis 

voor buren en voorbijgangers goed te zien is.

Lees meer tips om een woninginbraak te voorkomen op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of 
www.politiekeurmerk.nl/preventietips

LAATSTE KANS DEELNAME 
ROOKMELDERPROJECT 
De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)
Veilig’. Doel is het aantal brandslachtoffers te verlagen door voor-
lichting en het plaatsen van rookmelders. In de afgelopen jaren 
hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers bijna 3.500 rook-
melders geplaatst in zowel huur- als koopwoningen in Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Deze vrijwilligers adviseerden 
daarnaast ook over de brandveiligheid, over het hebben van een 
vluchtplan en wat de juiste plekken zijn om melders te plaatsen. 
Inmiddels loopt het project ten einde, maar u heeft nog een laatste 
kans op deelname! Heeft u om wat voor reden dan ook in het ver-
leden niet deelgenomen aan het rookmeldersproject of bent u later 
in Nuenen c.a. komen wonen? Dan heeft u nog tot en met 31 de-
cember 2018 de kans om deel te nemen aan het project 'Nuenen 
(Brand)Veilig'. Aanmelden kan via de website www.nuenen.nl/
rookmeldersproject of via telefoonnummer 040-2631 631. Van-
wege de feestdagen kunnen de huisbezoeken en rookmelderplaat-
singen ook nog in de maand januari 2019 plaatsvinden. Als dit uw 
voorkeur heeft dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding. 



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

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

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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Kerstaanbiedingen 
vrijdag 21 t/m maandag 24 december

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Wij wensen u gezellige en 
smaakvolle Kerstdagen

Acties week 51 : geldig maandag 17 t/m maandag 24 december_____________________________________________________
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
_____________________________________________________

Kerst petit fours XL  4 stuks € 699
_____________________________________________________

Kerstster 
Luchtige cake gevuld met slagroom en kersen € 999
_____________________________________________________

Hazelnoot pralinéslof  € 899
_____________________________________________________

Gevlochten 
luxe broodjes   5 + 1 GRATIS
_____________________________________________________

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

Namens ons gehele team
wensen wij u 

smakelijke feestdagen!
Zonder te bestellen kunt u bij ons 

terecht voor héél veel lekkers, 
voorgerechten, hoofdgerechten, 
heerlijke vleeswaren en salades.

Zondag 23 december zijn wij gesloten
en maken wij alles vers klaar om u 

maandag op en top van dienst te zijn.

Maandag open van 7.30 tot 17.00 uur

 All I want for Christmas...

KERSVERSKERSVERS
Acties week 51 : geldig maandag 17 t/m maandag 24 december_____________________________________________________

 All I want for Christmas...

Vincent v Goghplein 99
5671 DV Nuenen
040 - 284 03 33
info@neworiental.nl
www.neworiental.nl

OPENINGSTIJDEN
dinsdag gesloten!
ma t/m vr : 16.00-21.30
za t/m zo : 13.00-22.00
feestdagen : 13.00-22.00

Chinees - 
Indisch 
specialiteiten 
restaurant

MAANDMENU DECEMBER

voor 2 personen 1795

# MINI LOEMPIA’S
# KIP SATÉ
# BABI PANGANG IN PIKANTE SAUS
# TJAP TJOY
# MAISKIPFILET IN ZOETZURE SAUS
# LICHT GEPANEERDE 
 TONGSCHARFILET IN LEMONSAUS

Wij zijn met de feestdagen op dinsdag gewoon 
geopend van 12:00 tot 22:00 uur

(dinsdag 25 december en dinsdag 1 januari 2019)

Namens Restaurant New Oriental 
wensen wij u een prettige kerst toe 

en een gezond en gelukkig 2019.

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

 Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725

PEZZAZ WENST U FIJNE FEESTDAGEN
EN DE BESTE WENSEN VOOR 2019!

Vanaf januari 2019 hebben wij
nieuwe openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

Pezzaz is gesloten van
27 december t/m 3 januari.

Vanaf vrijdag 4 januari
ontvangen wij u weer graag!

RESERVEREN?
ONLINE, 24 UUR PER DAG,

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL

Bistrokrieltjes 1/2 kilo 1,49
Champignons  per bakje 0,79
Clementine hele kilo 1,99
Wildkrauter met bloem  per bak 2,99
Cherrytomaatjes  per bakje 0,99
Gieserwildeman stoofperen   hele kilo 1,29
Broccoli  1/2 kilo 0,99
Bospeen  per bos 1,29
Sperziebonen  1/2 kilo 1,69

OPENINGSTIJDEN KERST: 
Vrijdag 21 dec. 8.30-18.00 uur. Zaterdag 22 dec. 8.00-17.00 uur.

Zondag 23 dec. 10.00-17.00 uur. Maandag 24 dec. 7.00-16.00 uur. 
• in ons assortiment diverse paddenstoelen, 
 exotische vruchten en kruiden.
•  heerlijke verse salades voor uw gourmet of fondue

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Iets te vieren?
Of zomaar lekker eten 

met vrienden, familie of 
collega’s?

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

arrangement t/m 50 personen.

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

gerechten van mijn authentieke 
houtskool Barbecue of Smoker

Janpieter Stuijt, Chefkok
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Monique van Heesch-Toirkens RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Geldrop-Mierlo
  en Nuenen c.a. 

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

ADVERTORIAL

 Een einde is ook een begin.
Het einde van het jaar is alweer in zicht! Ook dit keer zullen de meesten 
van ons het nieuwe jaar instappen vol goede voornemens. Mocht een van 
je voornemens zijn om te gaan voor uitdagend werk waarin je bovenal 
betekenisvol bent voor anderen, denk dan eens aan de uitvaartzorg! Werk 
waarin je constant persoonlijk bezig bent met mensen en in korte tijd vaak 
een mooie band opbouwt met hen. Werken in een fijn team, waarin je cre-
atieve vrijheid krijgt om mee te denken met de nabestaanden over alle 
passende mogelijkheden. En werk waarin overzicht en alles tot in detail 
uitvoeren belangrijk is, zodat elk afscheid naar wens verloopt!

Hoe mooi het is...
Als iemand weet hoe mooi ons werk 
is, is het Inge, coördinator van ons 
uitvaartbureau. Zij heeft dagelijks van 
doen met elk afscheid dat we verzor-
gen en zegt er het volgende over: “In 
moeilijke tijden staan wij mensen bij 
en proberen hen geheel te ontzor-
gen bij de uitvaart van hun dierbare, 
zodat ze zich kunnen richten op de 
inhoud van het afscheid en op hun 
emoties. Het is heel mooi om hier-
aan te mogen bijdragen en wij vinden 
uitvaartzorg dan ook het dankbaarste 
werk dat er is!”

Natuurlijk kan het ook best zwaar 
zijn, omdat je meestal te maken 
hebt met verdrietige nabestaanden. 
Krijg je daar nooit last van? “Ik werk 
gelukkig in een heel fijn team waar-
door ik altijd op mijn collega’s terug 
kan vallen als ik een zware dag heb 
gehad. En dat is fijn, erover kunnen 
praten met mensen die dat gevoel ook 
kennen”, aldus onze algemeen mede-
werker en thanatopracteur Johan. 

Begin nu alvast met je eerste
goede voornemen!
Mooie contacten en interessant en 
afwisselend werk dus, dat er echt toe 
doet! Voel jij daar ook wel wat voor? 
Dan kan je mogelijk bij ons terecht, 
een lokaal betrokken uitvaartverzorger 
met jarenlange ervaring. Wij verzorgen 
alles in eigen huis, vanaf de melding 
van overlijden tot en met de uitvaart. 
Spreekt jou dat wel aan? Kijk dan op 
www.vdstappen.nl/vacatures of bel 
ons op 040 286 1383, want we heb-
ben mogelijk ook een vacature die bij 
jou past. Dat zou toch een prachtig 
begin zijn van het nieuwe jaar!

 
Wij wensen je alvast een gezond en 

liefdevol nieuw jaar, waarin al je 
mooie voornemens werkelijkheid 

worden!

 
 

KBO Lieshout     
rond de jaarwisseling

Feestelijke 
kerstkienavond 
Op vrijdag 21december is de feestelij-
ke kerstkienavond. Zo kort voor kerst 
willen we u graag eens aangenaam ver-
rassen. Voor iedere deelnemer is er 
een aardige kerstattentie. Deze avond 
zijn er rijkelijk gevulde kerstpakketten 
te winnen. De prijzen van de loterij 
zijn ook in kerstsfeer. U bent van harte 
welkom, ook als u geen lid bent van 
onze vereniging. Zeker ook als u alleen 
bent is het gezellig, zo’n avondje kie-
nen met al die andere mensen. De zaal 
in het Dorpshuis is open om 19.00 uur 
en aanvang kienen is om 20.00 uur.

KBO Lieshout Schrijfclub 
De eerstvolgende bijeenkomst van de 
schrijfclub wordt gehouden op don-
derdagmiddag 27 december om half 3 
in Franciscushof. Een dag na twee 
kerstdagen. Het kan dan ook bijna niet 
anders of hier worden kerstverhalen 
geschreven en gelezen. Enkele mensen 
van de schrijfgroep bereiden deze 
bijeenkomst voor. Lijkt het u mooi om 
uw gedachten of herinneringen op pa-
pier te zetten? Kom eens langs, u bent 
van harte welkom. 

Lezingenreeks kunstgeschiedenis 
Op maandag 7 januari is de derde le-
zing van de succesvolle Lezingenreeks 
Kunstgeschiedenis. De avond vindt 
plaats in het Dorpshuis en begint om 
20.00 uur. Het onderwerp is Egypte: 
religie, dodenrijk en kunst.

Nieuwjaars Inloop 2019 
Op dinsdag 8 januari houden we onze 
jaarlijkse feestelijke Nieuwjaars In-
loop. Deze Inloop begint zoals ge-
woonlijk om 10 uur, zal duren tot 12 
uur. We zullen elkaar het beste voor 
2019 wensen en daar ook samen het 
glas op heffen! Tijdens deze feestelijke 
Inloop wordt ook de KBO Lieshout 
Vrijwilliger van het jaar 2018 bekend 
gemaakt. 

 

Op woensdag 21 november verwelkomde 
het Seniorenkoor van KBO Lieshout zes se-
niorenkoren uit de regio voor de Korendag. 
Een goed georganiseerd en druk bezocht 
evenement.

Zondag 23 december

De Vrolijke Samenzang in concert
Jo van Dijkhof is een centraal gelegen en gezellige locatie om onder het ge-
not van een drankje, thee of ko�  e (voor eigen rekening) van ons gevarieer-
de kerst repertoire te genieten. U bent allen van harte welkom en breng uw 
eventuele gasten van die dag gewoon mee.

In Vrolijke Samenzang brengt het koor oud en 
nieuw repertoire ten gehore. Klassieke kerstliede-
ren en moderne Christmas songs. En in meerde-
re talen zoals u dat van ons gewend bent. 
Aanvang: 14.30 uur, Jo van Dijkhof, gratis entree.
Op kerstavond in de Clemenskerk Nuenen Cen-
trum zorgen wij voor de muzikale omlijsting van de 
kerkdienst van 19.00 uur. Daaraan voorafgaand, 
vanaf ongeveer 18.30 uur gaan we ‘inzingen’, ge-
volgd door een gedeelte van ons zeer speciale kerst 
repertoire. 

‘Het lied gaat door’,     
de muze van Lenny Kuhr
Voor de AVROTROS hebben Marc van der Velde en Elmira van Dommelen 
een TV-documentaire gemaakt over het leven en werk van zangeres Lenny 
Kuhr. Ze is ervan onder de indruk: “Het is een prachtig portret geworden”.

Roy het nieuwe album op te nemen. 
Hij nam ook het album ‘Gekust door 
de eeuwigheid’ op. De presentatie van 
deze tweede crowdfunding cd vindt 
plaats op 29 maart in het Muziekge-
bouw in Eindhoven. Een bijzondere 
datum: precies 50 jaar na het Eurovisie 
Songfestival in Madrid, waarmee de 
troubadour haar zangcarrière begon. 
Als je er bij wilt zijn moet je snel zijn.

Terug naar Vinyl
Vijftig jaar na de eerste LP uit 1969 
gaat Lenny nog één keer terug naar vi-
nyl. Het album ‘Het lied gaat door’ 
wordt uitgebracht als CD en in een li-
mited edition als LP.

De documentaire wordt uitgezonden 
op vrijdag 21 december om 22.10 uur 
op NPO1 Extra, het themakanaal van 
NPO1. NPO1 Extra vind je op KPN 
kanaal 58 en op Ziggo kanaal 311. De 
documentaire is achteraf niet via ‘uit-
zending gemist’ te bekijken, wel op de 
website van NPO.

Nieuwe cd met crowdfunding
Na het succes van haar cd ‘Gekust door 
de eeuwigheid’, die geproduceerd kon 
worden dankzij crowdfunding, gaat 
Lenny opnieuw op deze manier een cd 
maken. Ze is dankbaar dat het haar op 
deze wijze gegeven is een nieuw album 
te maken. Elk concert worden de lied-
jes gespeeld die op het album komen, 
en ze worden steeds mooier.

Op 11 februari gaat ze met Reinier en 
Mischa de studio in om met Mikel le-

Gitarist Reinier Voet, Lenny Kuhr en bassist Mischa Kool

Tevreden terugblik     
op een drukke kerstmarkt 
Afgelopen zaterdag en zondag was het kerstmarkt bij Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats aan het Park. Er hing een gezellige sfeer en het was er op 
sommige momenten héél druk. Velen uit Nuenen en daarbuiten zijn afgelo-
pen weekend bij het Nuenense hobbycentrum de deur uitgegaan met een 
kerstbloemstuk, kinderspeelgoed of een sfeermaker voor de kerst. Of met 
een vogelhuisje, die zijn altijd gewild en, net zoals houten speelgoed, het 
hele jaar door verkrijgbaar in allerlei varianten. Het viel op, bijna niemand 
ging met lege handen naar huis. Penningmeester Jan Merks van Hobbycen-
trum de Dorpswerkplaats is in z’n nopjes met het resultaat, net zoals de vrij-
willigers die maandenlang bezig zijn geweest met de voorbereidingen. 

Wilt u ook graag samen met anderen 
bezig zijn met uw  hobby? Het nieuwe 
jaar komt eraan en NU is het dus de 
periode van nieuwe aanmeldingen. 
Iets voor u? Kom dan even langs en 
neem een folder mee. Alle informatie 
is te vinden op 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl 

Een aantal tafels stond er op het laatst 
nogal leeg bij. Dat gebeurt vanzelf als 
er grote groepen mensen langskomen 
die je een warm hart toedragen. Prima 
toch? De opbrengst van de kerstmarkt 
zal in de eerste plaats worden gebruikt 
voor de exploitatie en het onderhoud 
van het gebouw. Het bestuur van Hob-
bycentrum de Dorpswerkplaats be-
dankt, namens alle 430 deelnemers, ie-
dereen die heeft bijgedragen aan het 
slagen van de kerstmarkt. 
Hobbycentrum De Dorpswerkplaats 
wenst u fijne feestdagen! 

www.dorpswerkplaatsnuenen.nl 

De Roosdonck in de rouwstand 
De molen staat in de rouwstand voor een markant persoon uit de buurt. Woens-
dag is Kees Bottema overleden. Kees heeft 30 jaar tegenover de molen gewoond 
en was belangrijk voor de Roosdonck en de gehele omgeving. Hij noemde het dan 
ook ‘de ansichtkaart van Nuenen’. 
Of het ging om de oude ijsbaan, IVN of de Roosdonck, allemaal echt Nuenen vol-
gens Kees.  Kees bedankt. 

Fotografie LON

Foto Henk van Dijk
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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

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

vervolg van pagina 2

Vervolg op pagina 6Gemeente Nuenen 

BELASTINGVERORDENING 2019
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nue-
nen maakt bekend dat op 8 november 2018 de Raad de volgende 
verordeningen heeft vastgesteld:
• Legesverordening 2019 en de bijbehorende tarieventabel
• Verordening marktgelden 2019
• Verordening toeristenbelasting 2019
• Verordening Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2019
• Verordening lijkbezorgingsrechten en bijbehorende tarieventabel
• Verordening afvalstoffenhef  ng en reinigingsrechten en bijbe-

horende tarieventabel
• Verordening reclamebelasting 2019
• Verordening rioolhef  ng 2019
• Verordening vermakelijkhedenretributies 2019

Op 4 december heeft het college van burgemeester en wethouders 
de leidraad invordering gemeentelijke belastingen vastgesteld.

Op 13 december heeft de Raad de 1e wijziging op de verordening 
rioolhef  ng 2019 vastgesteld.

De verordeningen zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst 
van vastgestelde belastingverordeningen. De verordeningen en lei-
draad liggen kosteloos ter inzage bij de receptie van het gemeente-
huis. Ook zijn ze op de website van de gemeente te raadplegen en 
te vinden op de landelijke website www.overheid.nl

OVERZICHT BELASTINGTARIEVEN 2019
Onroerendezaakbelasting (OZB)     
Eigenaar woning     0,1412 
Eigenaar niet-woning    0,2297 
Gebruiker niet-woning    0,1844 
 
Rioolheffi ng
Het belastingtarief bedraagt voor elke kubieke meter water dat 
vanuit het perceel wordt afgevoerd  1,60.

Afvalstoffenheffi ng
Het vastrecht bedraagt per perceel  107,04 per jaar. Daarnaast 
betaalt u de onderstaande bedragen per keer dat u afval aanbiedt:
lediging gft-afvalcontainer 240, 140, 80 liter:    1,00
lediging gft-afvalcontainer 25 liter:    € 0,00
lediging restafvalcontainer 240 liter:    18,10
lediging restafvalcontainer 140 liter:    10,85
lediging restafvalcontainer 80 liter:    € 6,05
lediging restafvalcontainer 25 liter:    € 1,85
gebruik ondergrondse restafval:     2,30

VERGUNNINGEN     
PERIODE 10-12-2018 EN 17-12-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Voirt 88 Uitbreiden woning 
Opwettenseweg 92 Wijzigen gevels/constructie woning 
Lindenlaan 31 Afwijken van parkeernorm 
Voorste Groes 5 t/m 10 Oprichten 6 woningen 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Hoge Brake Standplaats Viskraam 
 iedere woensdag 2019 
Collse Hoefdijk 24 Nieuwjaarspart  tent 
Parkstraat 1 Carnaval 2019 tent 
Nuenen c.a. Ameezing Carnaval 3 maart 2019 
Collse Hoefdijk 24 onpraatavond 19 januari 2019 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Collecte Stichting Samen Verder 
 22 t/m 27 april 2019 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
17-12-2018 Nuenen c.a. Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
  Landgoed Gulbergen 2018 ; 
  gemeente Nuenen c.a. 

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

Nuenense raad wil 
duidelijkheid over herindeling
Door Gerrit van Ginkel

Met een door de raad aangenomen motie werd op 13 december aan het Col-
lege de opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk van Provinciale Staten 
duidelijkheid te krijgen over het herindelingsadvies van de gemeenten 
Nuenen en Eindhoven.

We staan voor het blok
Het is voor de derde keer dat er vraag 
komt voor kredietverhoging van de 
nieuwe school in West. “We staan voor 
het blok”, sprak de VVD. De school 
moet sober zijn en doelmatig vond de 
PvdA. D66 voorzag dat de school no-
dig was in West en vroeg zich af of de 
kredietverhoging van ruim 6 ton vol-
doende zou zijn. De totale bouwsom 
komt nu op 2,5 miljoen. Voor de Com-
binatie wordt dit het Duurste Blauw 
van Nuenen. Alle kinderen uit Nue-
nen-West zullen zeker niet naar dit 
speciale onderwijs gaan. Het wordt een 
Jenaplanschool. Het CDA vroeg om 
een boetebeding met de aannemer. 
W70 wist dat de kosten per dag stijgen 
in de bouw. Daarom hoopt men op 
start in februari 2019.

Omdat het herindelingsadvies uiterlijk 
vier maanden na het indienen van 
zienswijzen plaats dient te vinden, 
moet de Provinciale Staten uiterlijk 29 
december 2018 met hun advies komen.
Het ontbreken van sancties die ver-
bonden zijn aan overschrijding van die 
datum kan geen vrijbrief zijn om die 
wettelijke termijn te negeren.
Het is ook een twistpunt dat het finan-
cieel toezicht nu gewoon doorloopt.
Duidelijkheid wordt vereist, desnoods 
door tussenkomst van de Minister van 
Binnenlands Zaken, is een van de eisen 
van de gemeenteraad aan het College.
Voor de motie stemden GL, de Combi-
natie, CDA, SP, W70.
Tegen waren de PvdA, VVD, D66

Wethouder Tindemans vertelde dat 
het huidige bedrag echt het eindbe-
drag is. Het schoolbestuur dient het 
boetebeding in te brengen bij de aan-
nemer. GroenLinks dacht nog subsidie 
los te krijgen bij de provincie.
Een motie die werd ingediend om voor 
de versoepeling van het kinderpardon 
te pleiten (het meewerkcriterium) voor 
het groot belang dat de kinderen hier 
mogen blijven omdat het thuis van de-
ze kinderen in Nederland ligt, werd 
met ruime meerderheid aangenomen.
Alleen de VVD was tegen omdat zij von-
den dat besluiten over het kinderpardon 
in de Tweede kamer thuis horen.

Woonvisie Sinti
Sinds jaren loopt het overleg tussen 
Sinti en gemeente om te zorgen voor 
een veilige en warme huisvesting. Ook 
al jaren is er sprake van communica-
tiestoornissen tussen beide partijen. 
Mevrouw De Gelder sprak namens de 
Sinti en weer kwam die oude stoornis 
naar voren. Ze betoogde dat de wet-
houder dingen had veranderd zonder 
overleg met de Sinti. Ook de tweede 
inspreker Mevrouw Bevers consta-
teerde dat er geen overleg was geweest 
over de Woonvisie met de Sinti. De 
mogelijkheid om zelf een nieuw on-
derkomen te betalen moet ook moge-
lijk zijn voor de Sinti die dat willen.
Er is in de Sinti gemeenschap wel de-
gelijk de wens om de woonvisie te on-
dertekenen. De VVD wil de communi-
catie nog belangrijk verbeteren. Voor 
het College is er nu de ruimte om stap-
pen te zetten. De Combinatie vindt de 
woonvisie nog niet concreet genoeg.
De twijfels over een vijfde locatie wer-
den door wethouder van Brakel ontze-
nuwd met de mededeling dat deze lo-
catie al genoemd werd tijdens de pres-
tatieafspraken.
Het ingediende amendement o ver de 
woonvisie Sinti werd unaniem goedge-
keurd en het gewijzigde raadsvoorstel 
haalde ook unaniem de eindstreep.

Gaby Scholder kandidaat 
Provinciale Staten
Gaby Scholder, fractievoorzitter voor de VVD in de Nuenense Gemeente-
raad, is volgend jaar kandidaat voor de Provinciale Staten. Scholder (67) 
staat op de kieslijst van de liberalen op een verkiesbare plaats dertien. 
Naast haar politieke functie is Gaby Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke 
Stand (BABS). Tot 2017 was Gaby zelfstandig ondernemer.

Staten kan ik meedenken in oplossin-
gen voor deze uitdagingen en er ook 
iets aan gaan doen.

Na vijf jaar in de Raad van Nuenen c.a. 
wil Gaby de stap naar de Brabantse 
Staten zetten.
Scholder: “Het werk in de Raad geeft 
mij de mogelijkheid om iets te beteke-
nen voor Nuenen en haar kerkdorpen. 
Het geeft me veel voldoening om  juist 
datgene te doen wat het beste is voor 
de toekomst van Nuenen c.a.”
Gaby Scholder wil nu de stap naar de 
Provinciale Staten maken. “In de Bra-
bantse Staten kan ik nog meer doen 
voor Nuenen c.a. en binnen de regio 
Brainport Eindhoven. Het gaat gewel-
dig met de regio, maar er blijven grote 
uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan 
wat er in onze regio speelt: de verkeer-
sproblemen, de drugsproblematiek en 
het tekort aan betaalbare woningen 
voor senioren en voor onze jeugd. In de 

Nuenen tekent 
prestatieafspraken 2019 
Gemeente Nuenen en de betrokken woningcorporaties en huurdersvereni-
gingen hebben dinsdag 11 december hun handtekening gezet onder de 
prestatieafspraken 2019. Hierin staat onder meer dat de partijen zich inzet-
ten voor een toename van ruim 300 sociale huurwoningen tot 2028. Vereni-
ging Woonwagenbelangen Nuenen kan zich niet vinden in een deel van de 
afspraken en heeft daarom niet getekend. 

ning naar meerdere kleinere studio’s 
omgebouwd. - Partijen streven naar 
een duurzame voorraad in vooralsnog 
2035. De gemeente ontwikkelt een 
duurzaamheidsvisie in 2019. De cor-
poraties zullen in hun bestaande wo-
ningvoorraad streven naar tenminste 
gemiddeld label B in 2021. - Partijen 
streven naar veilige en leefbare buur-
ten. Gemeente, corporaties en veilig-
heidspartners organiseren hiervoor 
een speciaal overleg. 

De partijen hebben de afspraken ge-
maakt na gezamenlijk overleg. Hieraan 
nam ook Vereniging Woonwagenbelan-
gen Nuenen deel. Zij vindt dat de af-
spraken over huisvesting van woonwa-
genbewoners niet concreet genoeg zijn 
en heeft daarom besloten een geschil in 
te dienen bij de Minister. De overige 
partijen betreuren dit zeer en zijn van 
mening dat er een evenwichtige en am-
bitieuze set afspraken ligt. Zij hebben 
de prestatieafspraken nu toch getekend, 
zodat ze vanaf 1 januari 2019 kunnen 
beginnen met de uitvoering hiervan. 
Dat vinden zij belangrijk voor de conti-
nuïteit van de volkshuisvesting in Nue-
nen. Zodra de Minister een uitspraak 
heeft gedaan over het ingediende ge-
schil bekijken de partijen - samen met 
de Vereniging Woonwagenbelangen - 
hoe ze verder constructief te werk gaan.  

De prestatieafspraken zijn onderte-
kend door de gemeente Nuenen, de 
corporaties Helpt Elkander, Wooninc., 
Woonbedrijf en Woonzorg Nederland, 
het huurdersplatform Helpt Elkander, 
Stichting Huurdersvertegenwoordi-
ging Woonbedrijf en Stichting Huur-
dersplatform Wooninc. Zij hebben 
vastgelegd hoe ze komend jaar verder 
werken aan de volkshuisvestelijke en 
maatschappelijke thema’s in Nuenen. 
Enkele van de gemaakte concrete pres-
tatieafspraken zijn: - Partijen zetten 
zich in voor een toename van ruim 300 
sociale huurwoningen tot 2028, waar-
onder 80 woningen specifiek voor jon-
geren. Daarnaast zijn er ook 65 sociale 
huurwoningen voor verzorgd wonen 
opgenomen. - Om te komen tot dit 
ambitieuze aantal woningen, willen de 
partijen in 2019 een kansenkaart wo-
ningbouw opstellen, Hierin leggen we 
mogelijke woningbouwlocaties vast, 
inclusief potentiële woonwagenloca-
ties. - Op de locatie Wederikdreef wil-
len de gemeente en Helpt Elkander so-
ciale huurwoningen ontwikkelen voor 
mensen met een verstandelijke beper-
king. - In bestaande woningbouwplan-
nen bekijken we de mogelijkheden om 
meer sociale woningen toe te voegen. - 
De gemeente faciliteert de mogelijk-
heid tot woningsplitsing. Hierbij wordt 
bijvoorbeeld een grote eengezinswo-

Weerbaarheids-
training    
Rots en Water  
voor jongeren 
tussen 11-14 jaar
Beter je grenzen bewaken? Je zelfver-
trouwen vergroten? Minder snel boos 
worden? Rekening houden met een an-
der en op een goede manier ‘Nee’ kun-
nen zeggen? Het is allemaal te leren! 
Zou jij deze vaardigheden graag willen 
verbeteren en ben je tussen de 11 en 14 
jaar? Dan is de Rots en Water training 
iets voor jou! Vanaf 14 maart biedt Le-
ren met LEV deze training aan in de 
gymzaal Jacobushoek in Nuenen.
Rots en Water is een actieve training. 
Met spel en simpele zelfverdedigings-
oefeningen ga je jouw sociale vaardig-
heden verbeteren. De trainers beste-
den veel aandacht aan je lichaamshou-
ding: Hoe kijken anderen tegen jou 
aan? Ben je een ‘gemakkelijke prooi’ óf 
sta je juist sterk in je schoenen? 
De training bestaat uit 9 bijeenkom-
sten van 1 uur en start op 14 maart 
2019. Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Aanmelden kan via de website 
van Leren met LEV: http://www.leren-
metlev.nl/zinzicht (kijk bij jongeren). 
Na je aanmelding vindt een kort ken-
nismakingsgesprek plaats om de ver-
wachtingen over de training samen af 
te stemmen. 
Voor vragen en/of informatie kun je 
contact opnemen met Desiree de 
Greef, desiree.degreef@levgroep.nl of 
Bjorn Pinsel, bjorn.pinsel@levgroep.nl



Meubelshow
2e Kerstdag geopend 12.00-17.00 uur

en zondag 30 december

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
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Boxspring Grandeur 3000
Complete Boxspringcombinatie bestaande uit: 

Hoofdbord Corsica, 2 boxsprings 30 cm hoog, pocketvering 
interieur en Low Back Support, 2 gesto� eerde 7-zone 
pocketveringmatrassen Iris, 21 cm hoog, afgedekt met 
koudschuim, voorzien van Low Back Support. Koudschuim 
topdekmatras. Ronde houten poten en ook leverbaar in 210 
en 220 lengte. (meerprijs)

VLAK
140 x 200 cm  van 2393,- nu €     1799,-
160 x 200 cm  van 2712,- nu €     2039,-
180 x 200 cm  van 2911,- nu €     2189,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140 x 200 cm   van 3989,- nu €   2999,-
160 x 200 cm  van 4308,- nu €  3239,- 
180 x 200 cm  van 4507,- nu €  3389,-

Hoekbank Rana
Uitgevoerd in stof met verstelbare hoofsteunen en stijlvollen 
chromen poten. Breedte 270x241 cm

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248.
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 

voor

1199,-

en zondag 30 december

3989,-
2999,-
140x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

1449,-
1199,-

Optie 
uitschuifbare 
zitting 120,-

Kijk voor het hele programma op
WWW.WOENSXL.NL

SPECIALE
OPENINGSTIJDEN
DECEMBER

21 DECEMBER
Koopavond 
tot 21.00

24 DECEMBER
maandag 
10:00 tot 17.00 uur

22 DECEMBER
zaterdag
open tot 18.00

23 DECEMBER
Koopzondag 
Open 11.00 - 17.00

25 / 26 DECEMBER
Kerstmis - winkels gesloten 

31 DECEMBER
oudjaarsdag
12:00 tot 17.00 uur

VIER DAGEN LANG GEZELLIG
WINKELEN IN WOENSXL. KOM JE OOK?

Kerstmarkt, Kerstmuziek, Arrenslee, Kerstmannen
diverse Kerst acts en gratis cadeau inpakservice

Horeca en supermarkten kunnen ruimere openingstijden hanteren.

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

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

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

Wij wensen u 
  prettige feestdagen 

&
 een gelukkig 

en gezond
2019!

Namens de redactie,
uitgever, bezorgers, 

administratie 
en drukkerij.
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Nostalgie én hightech komen samen

WoensXL viert samen   
met jou kerst anno nu! 
Van 21 t/m 24 december zijn er allerlei sfeervolle en bijzondere acts voor 
jong en oud in WoensXL. Of het nu gaat om een nostalgische kerstmarkt met 
gezellige huisjes, zwervers uit het verhaal van Charles Dickens, Scrooge of de 
kerstman; je komt ze tegen in WoensXL. Maar ook hightech kerstrobot Space-
Ci-Men en animatronic’s Prinses Aguilera, Koning Waldemar en Koningin 
Christina komen op bezoek en wandelen op een geautomatiseerde manier 
door het winkelcentrum. Natuurlijk is het alleen écht feest als er ook muziek 
is. Daarom treden er diverse (blaas)orkesten op en is de kerst DJ aanwezig 
met zijn funky ‘vinyl’ vouw� ets. Kortom, voor ieder wat wils; jong en oud! 

wisselend en vol kerstprogramma sa-
mengesteld waarbij jong en oud een 
warm kerstgevoel krijgt. Gedurende 
deze vier dagen is er een heuse kerst-
markt met gezellige houten huisjes 
zoals je deze bijvoorbeeld ook in 
Duitsland aantreft. We hebben ook 
een gratis inpakservice op deze kerst-
markt, je kunt al je gekochte cadeaus 
meteen laten inpakken en thuis onder 
de boom leggen. 

“Alle winkels zijn op vrijdag 21 de-
cember van 09.30 uur tot 21.00 uur 
geopend”, vertelt Marcel Emmen, 
voorzitter van de winkeliersvereni-
ging. “Op zaterdag 22 december gel-
den de reguliere openingstijden en op 
zondag 23 december hebben we een 
kerstkoopzondag tussen 11.00 uur en 
17.00 uur. De maandag voor kerst zijn 
alle winkels tussen 10.00 uur en 17.00 
uur geopend. We hebben een leuk af-

Nuenens eerste huisarts, Nuenenaar Van Hoven burgemeester 
in Son en Van Goghlocatie in Gerwen

Nieuwe uitgave Drijehornickels 
Ruim honderd jaar geleden vestigde zich dokter Johan Raupp als eerste huis-
arts in Nuenen. Een aantal inwoners had hier sterk op aangedrongen omdat 
ze regelmatig meemaakten dat doktershulp voor een zieke te laat kwam. In 
de nieuwe Drijehornickels het verhaal van Nuenens eerste huisarts.

stammen. Een tweede artikel gaat ook 
over de locatie van een tekening van 
Van Gogh. Zo wordt de tekening 
‘Mastbomen in het Ven’ herkent als 
een locatie vlakbij het Kamerven bij de 
Lieshoutseweg in Gerwen.

Uitgave heemkundekring 
Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels wordt drie keer 
per jaar door heemkundekring De 
Drijehornick uitgegeven en wordt ge-
drukt bij Drukkerij Messerschmidt. 
De leden van de heemkundekring krij-
gen de Drijehornickels gratis in de bus. 
Voor andere geïnteresseerden is het 
tijdschrift voor € 4,50 te koop in het 
Heemhuis van De Drijehornick, Pa-
penvoort 15A, bij Jumbo Ton Grim-
berg, kantoorboekhandel Risjamo 
Kernkwartier, het Vincentre aan de 
Berg en bij Bruna Parkstraat. 

Samuel van Hoven, de oudste zoon 
van burgemeester en notaris Johannes 
van Hoven, trad in de voetsporen van 
zijn vader en grootvader. Hij werd óók 
burgemeester en notaris. Niet in Nue-
nen, maar in Son en Breugel, zo is te le-
zen in het artikel over deze markante 
Nuenenaar. Onze gemeente telde in 
1871 maar liefst tien klompenmakerij-
en. In de rubriek ‘Terugbeeld’ aan-
dacht voor de klompenmakerij van va-
der en zoon Dorus en Karel Hoeks aan 
de Soeterbeekseweg in Nederwetten.

Van Gogh 
Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel er 
over het leven en het werk van Vincent 
van Gogh onderzocht en geschreven 
is. Jack van Hoek toont met een door-
wrocht artikel aan dat twee tekeningen 
van Van Gogh niet uit zijn Parijse maar 
wel degelijk uit zijn Nuenense periode 

Klompenmaker Karel Hoeks bezig in zijn 
werkplaats aan de Soeterbeekseweg in Ne-
derwetten. In de nieuwe Drijehornickels 
aandacht voor de klompenmakers Dorus 
en Karel Hoeks.

Unieke mijlpaal     
voor Veldsink Groep
Na de recente oplevering van een nieuw en milieubewust pand aan de Pinc-
kart 54 mag de Veldsink Groep aan het eind van 2018 nog een bijzondere 
mijlpaal vieren - het Nuenense bedrijf is uitgeroepen tot de grootste onaf-
hankelijke intermediair van Nederland.

nancieel advies. Dit wordt door steeds 
meer assurantiekantoren op waarde 
geschat, die zich daardoor graag bij 
Veldsink of VCN aansluiten.
Een goed voorbeeld hiervan is het feit 
dat de lokale vestiging van Veldsink 
Advies te Nuenen vanaf februari vol-
gend jaar ook zal verhuizen naar het 
centrum van Nuenen, om ook op deze 
manier de bereikbaarheid en toegan-
kelijkheid van financieel advies op het 
gebied van hypotheken, verzekeringen 
en pensioenen te blijven vergroten 
voor particulieren en bedrijven.
In 2019 zal Veldsink aandacht beste-
den aan het 40-jarige jubileum van het 
bedrijf, een volgende mijlpaal en een 
gebeurtenis die met medewerkers én 
klanten zal worden gevierd.

Dit blijkt uit de jaarlijkse am: top 100 
lijst van het financiële platform am, 
waar de 100 grootste intermediairbe-
drijven van Nederland in vertegen-
woordigd zijn. Het Nuenense bedrijf is 
in 1979 als éénmansbedrijf gestart en 
inmiddels uitgegroeid tot 950 mede-
werkers, waarvan er 300 in Nuenen 
werkzaam zijn bij Veldsink Groep, 
Veldsink Advies en VCN.

Het bijzondere aan deze prestatie is 
dat Veldsink in haar kernwaarden niet 
anders is gaan werken. Het bedrijf po-
sitioneert zich graag dicht bij haar 
klanten, met een netwerk van lokale 
vestigingen en adviseurs die hun klan-
ten op een laagdrempelige en persoon-
lijke manier kunnen v oorzien van fi-

Marc Cootjans 
benoemd tot 
directievoorzitter 
Specialistenteam 
Rabobank   
Oost-Brabant

Per 1 januari 2019 is Marc Cootjans be-
noemd tot directievoorzitter bij Rabo-
bank Eindhoven-Veldhoven, inclusief 
het Specialistenteam Oost-Brabant. 
Hij is ook de beoogd directievoorzitter 
van de bank die tot stand komt als ge-
volg van de voorgenomen samenvoe-
ging van de Rabobanken Dommel-
streek, Eindhoven-Veldhoven en Het 
Groene Woud Zuid.
Deze benoeming valt samen met een 
belangrijke nieuwe fase in de transfor-
matie van de Rabobank. In heel Neder-
land bundelen de lokale Rabobanken 
hun krachten op het gebied van speci-
fieke expertises en vormen ze op regio-
niveau robuuste specialistenteams. 
Door deze krachtenbundeling blijven 
de circa 90 Rabobanken in Nederland 
in staat om hoogwaardige specialismen 
dichtbij en lokaal aan te bieden. Deze 
specialistenteams worden onderge-
bracht bij één van de lokale banken in 
een regio en voor Oost-Brabant is dat 
bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven.

Kennis, kapitaal en netwerken
Marc Cootjans: “Door in te zetten op 
een intensieve samenwerking tussen de 
lokale Rabobanken in Oost-Brabant 
kunnen we kennis, kapitaal en netwer-
ken nog beter aan onze klanten ter be-
schikking stellen dan nu al gebeurt. Zo-
wel op zakelijk als maatschappelijk vlak 
liggen er volop kansen en uitdagingen 
die we als Rabobank vanuit gezamen-
lijkheid gaan aanpakken. Het is een ge-
weldig gebied, waarmee ik ook per-
soonlijk sterk verbonden ben. Ik kan 
niet wachten om te beginnen.”

Intentie tot samenvoeging
Omdat de transformatie die Rabobank 
op dit moment ondergaat kwetsbaar-
heid veroorzaakt bij de kleinere lokale 
Rabobanken, waaronder Rabobank 
Dommelstreek, heeft de bank de inten-
tie tot samenvoeging met Rabobank 
Eindhoven-Veldhoven en Het Groene 
Woud Zuid uitgesproken. ‘Gezamen-
lijk ondervangen we de kwetsbaarheid 
én kunnen we onze klanten nog beter 
van dienst zijn door bundeling van 
kennis’, aldus Edwin Leenes, directie-
voorzitter van Rabobank Dommel-
streek. De voorzitters van de raden van 
commissarissen en de directies van de 
drie betrokken banken tekenden re-
cent een intentieverklaring om per 1 
juni 2019 samen te gaan. Over deze sa-
menvoeging vindt nu overleg met de 
ledenraden plaats, die begin 2019 defi-
nitief zullen besluiten. 

 Garage2020 Brabant van start 
voor radicale innovatie jeugdhulp
Vanuit de belevingswereld van ouders, jongeren en kinderen ontwikkelt 
Garage2020 slimme oplossingen voor vraagstukken op het gebied van op-
voeden en opgroeien en werkt aan een ni euw perspectief voor jeugdhulp. 
Deze slimme oplossingen hebben als doel bij te dragen aan een kansrijk(er) 
leven voor kinderen en hun gezinnen.

zelf ook nieuwe programma’s, produc-
ten, concepten en ideeën. Dat doet 
men door zich iedere zes maanden in 
twee zeer complexe maatschappelijke 
vraagstukken vast te bijten. 

Regionale identiteit
“Een deel van het succes van deze gara-
ges is het meenemen van de unieke iden-
titeit en potentie van de lokale werk-
plaatsen. Bij de opzet van Garage2020 
Brabant zal daarom zeer zeker ook de 
regionale identiteit van de provincie in 
ogenschouw worden genomen”, licht 
Anne Landstra, kwartiermaker voor Ga-
rage2020 Brabant toe. “Historisch ge-
zien is de regio Zuidoost-Brabant uitge-
groeid tot een hecht ecosysteem waarin 
innovatie, techniek en design de drijven-
de krachten zijn. Ten grondslag aan de 
activiteit in de regio ligt de ‘Triple He-
lix’-samenwerking. In Garage2020Bra-
bant gaan we de kernwaarden van de re-
gio (techniek, design en de triple-helix 
samenwerking) nu toepassen in de 
jeugdzorg”.
De komende zes maanden worden ge-
bruikt om Garage2020 Brabant op te 
starten met als locatie Microlab in 
Eindhoven. Aan het einde van de op-
startfase worden er drie ‘Minimum Vi-
able Products’ (MVP) opgeleverd. Een 
MVP kan een idee, concept, methode 
of soms een uitgewerkt product zijn. 
Deze MVP’s worden ontwikkeld in sa-
menwerking met de partners. Na deze 
zes maanden hoopt Garage2020Bra-
bant door te gaan als broedplaats van 
sociale innovatie in het jeugddomein.

Op 12 december vond in Eindhoven de 
kick-off bijeenkomst plaats van Gara-
ge2020Brabant, waarbij deze organisa-
ties samen kwamen: Aloysiusstichting, 
Combinatie Jeugdzorg, Fontys Hoge-
school, GGZ Oost-Brabant, Idris-Ama-
rant, LEV-groep, Sterk Huis en Regio 
Zuidoost-Brabant 21voordejeugd (na-
mens de gemeenten). Garage2020 is 
een succesvolle landelijke beweging en 
kent al soortgelijke initiatieven in Am-
sterdam, Twente, Leiden, Rotterdam en 
nu dus ook in Brabant.

Interpretatie, creatie, accelaratie
Het concept ‘Garage2020’ is een onaf-
hankelijke werkplaats waar mensen 
vanuit diverse achtergronden en van 
verschillende sectoren, met uiteenlo-
pende kennis, kunde en vaardigheden, 
in een open dialoog werken aan de 
vraagstelling hoe een kansrijk leven 
mogelijk te maken voor kinderen. Dit 
doen zij onder meer door radicaal nieu-
we oplossingen te creëren. De concep-
ten Acceleratie, Interpretatie en Creatie 
vormen de kern van het initiatief.
Accelaratie: Garage2020 biedt start-
ups de mogelijkheid tot ‘scale-up’: een 
groeiplek in het sociaal domein. Dit ge-
beurt door ondernemers op verschil-
lende manieren te ondersteunen.
Interpretatie: Garage2020 geeft organi-
saties een ander perspectief op bestaan-
de vraagstukken. Dit gebeurt door hui-
dige complexe problemen in bestaande 
teams opnieuw te interpreteren. 
Creatie: Vanuit het principe ‘practice 
what you preach’ creëert Garage2020 

Kick-off Garage2020Brabant met Aloysiusstichting, Combinatie Jeugdzorg, Fontys Hoge-
school, GGZ Oost-Brabant, Idris-Amarant, LEV-groep, Sterk Huis en Regio Zuidoost-Bra-
bant 21voordejeugd (namens de gemeenten).

WoensXL viert samen   
K O O P Z O N DA G

16 decemb er
K om gez el l ig

K erst- shoppen!

Er zijn diverse acts als een ‘ijsfee’ die 
met haar warme stem en betoverend 
fonkelend verlicht kostuum, op een 
jazzy manier kerstliedjes zingt, maar je 
komt ook de ‘Winternar & Harlekijn’ 
tegen met hun winterse theatrale mime 
act en die jou als bezoeker verrassen 
met hun grappen en grollen. Ook Jøtt-
njøl met hun manden vol kerstgevoel 
brengen warme nostalgische gevoelens 
van lang geleden tijdens deze dagen. 
Voor het toezicht tijdens deze dagen 
hebben we ‘X-miss’; met haar ordelijke 
charmeoffensief, ballen, pieken en en-
gelenhaar is iedereen die iets verkeerd 
doet de sigaar. Tevens zijn de ‘Elfes de 
Noël’ aanwezig om met hun feeërieke 
charmante verschijning de bezoeker te 
verrassen en de ‘Bike Angels’ laten en-
gelen vliegen boven het publiek met 
behulp van hun omgebouwde bakkers-
fiets. Dit jaar brengt ook ‘Père Noël’, 
een ‘over de top’ kerstman lijkend fi-
guur met een te zware juten zak op zijn 
rug, een bezoek aan ons WoensXL. 
Kerstshoppen bij één van onze 150 
winkels waar persoonlijke aandacht 
centraal staat en de kerstbeleving in de 
breedste zin van het woord aanwezig is. 
Zien we je op 21, 22, 23 en/of 24 de-
cember? Iedereen is van harte welkom!” 

Op de omslag van de nieuwe Drijehornic-
kels de verwijzing naar de artikelen over 
Nuenens eerste huisarts Johan Raupp, 
Nuenenaar Samuel van Hoven als burge-
meester en notaris in Son en Breugel en 
Van Goghs tekening ‘kerkhof bij regen’ 
stamt uit zijn Nuenense periode 
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Muzikale kerstshow ‘Het geheim van Kerstmis’ in Ons Tejater 

Muzikale kerstshow    
Dutch Show Company 
Zaterdag 22 december brengt Ons Tejater u in de kerstsfeer met de muzikale 
kerstshow ‘Het geheim van Kerstmis’ van de Dutch Show Company. U wordt 
die avond feestelijk ontvangen met een verrassing en gaat dan genieten van 
een muzikale show incl. een dunne verhaallijn, decor en prachtige kleding.

Wie dat zijn? Mr. Scrooge en Sarah, 
het meisje met de zwavelstokjes.
Beleef het mee in deze kerstshow met 
figuren als de kerstman, de kerstelf, 
Santa’s helpers, the Christmas fairy, 
het meisje met de zwavelstokjes, the 
hobbit, de nonnen van hiernaast en 
het volk van Whoville. De show is op-
gebouwd uit muzikale blokken (zoals 
wals, Schots, Iers, Gospel) en de liedjes 
zijn gelinkt aan de thema’s dromen, 
wensen, samen zijn en geloven.

Zaterdag 22 december, aanvang 20.30 
uur in Ons Tejater, Dorpshuis, Groten-
hof 2 te Lieshout. 
Entree € 12,50 (incl. 1 consumptie) Re-
serveren: www.vierbinden.nl/onsteja-
ter. Vanaf 1 week voor de voorstelling 
zijn er tegen contante betaling ook 
kaarten in het Dorpshuis verkrijgbaar.

De kerstman maakt zich grote zorgen. 
Bij kerst denkt iedereen tegenwoordig 
aan veel eten en veel cadeaus. De echte 
kerstgedachten gaan langzaam maar 
zeker verloren. Zelfs in Whoville, het 
dorpje waar kerst het hoogtepunt van 
het jaar is. Maar of dat dit jaar ook nog 
zo is ? 

De kerstman stuurt zijn hoofdelf 
Grumbles naar Whoville, samen met 
zijn grote kerstboek. Een boek dat alle 
geheimen bevat voor een echt kerst-
feest. De kerstman heeft echter ook 
een uitdaging meegegeven aan Grum-
bles. Hij moet 2 personen die kerst het 
meest haten, zien te overtuigen van 
‘The real Christmas Spirit’. Het echte 
kerstgevoel. 

 Dit mag u niet missen! 

Levend kerstverhaal    
op de Weverkeshof
Zaterdag 22 december is het weer zo ver. De hele dag wordt er hard gewerkt 
om onze dorpsboerderij om te bouwen tot een fantastisch decor van de ou-
de stad Bethlehem. Geheel in Romeinse stijl wordt er een aantal staties ge-
maakt, waar u als bezoeker o.l.v. een gids langs wordt geleid. Door de sfeer 
van fakkels, olielampen en houtvuren is deze tocht door het donker steeds 
weer spannend. Niet alleen voor kinderen, maar zelfs voor volwassenen is 
dit een belevenis. 

en de gezamenlijke Nuenense kerken. 
Locatie: Weverkeshof, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 in Nuenen.
www.levendkerstverhaal.nl

Gewijzigde openingstijden  
Weverkeshof tijdens de feestdagen 
Op de 1e en 2e kerstdag (25 en 26 de-
cember 2018) en op nieuwjaarsdag (1 
januari 2019) zijn wij gesloten voor on-
ze bezoekers. Ook 24 december zijn 
we ’s middags dicht. 
Bedankt voor alle bezoeken aan Wever-
keshof in 2018 en we hopen u in 2019 
weer te mogen ontvangen op onze boer-
derij en de huiskamer waar de kachel 
brandt en de koffie altijd klaar staat! 
Verder bedanken wij al onze vrijwilli-
gers voor de uren en inspanning die zij 
aan Weverkeshof hebben gegeven! 
Voor nu fijne Feestdagen en een Goed 
en Gezond 2019! Tot ziens op Wever-
keshof.

 

Ook dit jaar is er alles aan gedaan om 
de tocht goed te laten verlopen. Bij 
grote drukte wordt geprobeerd de 
wachttijd zo kort mogelijk te maken: er 
wordt muziek gemaakt, er treden ko-
ren op en… de echte smeden staan 
weer aan het begin om hun ambacht te 
laten zien. Maar niet nadat u langs de 
tollenaars bent gegaan om tol te beta-
len en langs de ambtenaren om u te la-
ten inschrijven. Wees niet bang voor 
de Romeinse soldaten: zij zijn er om u 
te beschermen op uw tocht door het 
donker. Uiteindelijk zult u de stal be-
reiken, waar u het kerstkind kunt be-
wonderen onder de klanken van mooi 
snarenspel. In de herberg wacht u 
glühwein, koffie of chocolademelk.
De eerste groep start om 17.00 uur, de 
laatste zal om 20.00 uur vertrekken. 
Weet dat u meer dan welkom bent! 
Het Levend kerstverhaal is een initia-
tief van Dorpsboerderij Weverkeshof 

Levend kerstverhaal    

Borrel rondom de kerstboom
Op zondagmiddag 23 december organiseert Café Ons Dorp weer een gezellig sa-
menzijn rondom de kerstboom. Zo vlak voor de kerstdagen is dit een prima gele-
genheid om elkaar fijne feestdagen en het beste voor 2019 te wensen. 
In het bijzijn van de kerstman kan men ook een mooie wens voor de medemens 
uitspreken dan wel schrijven.
Kom je zondagmiddag 23 december ook gezellig even aan? Je bent van harte wel-
kom vanaf 15.00 uur  bij Café Ons Dorp. 
 

Muzikale middag 
in Nederwetten 
Tussen kerst en oudjaar organiseert 
Stichting Newest een gezellige muzi-
kale middag in ons eigen dorp. Wij bie-
den een gevarieerd muziekprogram-
ma. De ontvangst is met koffie of thee 
en wat lekkers. We starten met Frans 
Lammerts uit Nuenen, met een scala 
aan mooie luisterliedjes. Na de pauze 
een optreden van Harrie Smits, draai-
orgelman, de Mierlose volkszanger 
met liedjes en verhalen van vruuger. 
Kom naar De Koppelaar op vrijdag 28 
december. De zaal is open om 13.30 
uur. Het begint om 14.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur. Na afloop is er gelegen-
heid om na te praten en te borrelen.  De 
toegang is gratis. Kunnen we ook op u 
rekenen? U bent van harte welkom. 
Graag tot dan. 

De Vaste 
Kerstmannen 2018
In de donkere dagen voor kerst zor-
gen de Vaste Kerstmannen (ont-
staan uit de vaste begeleidingsband 
van Gerard van Maasakkers) tradi-
tiegetrouw voor licht, warmte en ge-
zelligheid. Dit jaar geven ze twee 
gratis concerten.

Beurtelings nemen Bart de Win en 
Harry Hendriks de gloedvolle zang-
partijen voor hun rekening, maar ook 
de drummer en de bassist zetten hun 
beste beentje voor om een originele 
draai te geven aan zowel bekende als 
minder bekende kerstliedjes. Warme 
kerstklanken en meerstemmige voca-
len maken het feest compleet. Kortom, 
een ideale manier om alvast in kerst-
sfeer te komen. Meezingen mag! 

De Vaste Kerstmannen geven hun 
concerten op: 
22 december om 18.15 uur in Bosch 
Winterparadijs in Den Bosch
23 december om 16.00 uur in café De 
Rozenknop in Eindhoven

Bart de Win: toetsen, zang
Harry Hendriks: gitaar, zang
Martijn Soeterbroek: drums
Frank Strokap: bas

De Vaste Kerstmannen: 
Bart de Win (l) en Harry Hendriks.

Krakenburg in kerstsfeer

Jaarlijkse kerstviering 
Krakenburg in winter wereld
Afgelopen zondag vond de jaarlijkse kerstviering bij Boerderij Krakenburg 
plaats. De boerderij was met behulp van de Rotaryclub uit Nuenen in kerst-
sfeer versierd. De speciaal bestelde sneeuw van zaterdagnacht werd precies 
op tijd geleverd en toverde de boerderij om in een winterse wereld.

paden en doorkruiste het natuurge-
bied De Mosbulten. Op vijf plekken 
werd er een scene van het kerstverhaal 
uitgebeeld door vrijwilligers, mede-
werkers, kinderen en ouders van de 
zorgboerderij. Bij de eerste scene 

De kerstdag startte met een levende 
kerstroute van vier kilometer op en 
rond de boerderij. Alle wandelaars 
konden op pad na het ontvangen van 
een routeboekje en quizvragen. De 
route liep over verharde en onverharde 

 
 

 

  
 

     . 
 

              
               

     .        .     
           . 

 
             
 .              

 . 
 

                 
          .       
 .               

           .    
        .   .   

   .  

              
      .          .  

                
              
      

 
                

      . . .   . . . “     ”.  
 

 

Nuenense ondernemers  
gaan bouwen in Afrika 
Begin 2018 heeft Gerard van Keulen, samen met Stichting Homeplan, het 
initiatief genomen om met een veertiental Nuenense ondernemers-vrijwil-
ligers naar Nicaragua af te reizen, om daar voor de lokale bevolking huizen 
te gaan bouwen. Dit zou in mei 2018 gaan plaatsvinden. Mede door vele bij-
dragen is het gelukt om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. 

woest worden. Daarom worden er ste-
nen huizen gebouwd. Hierdoor komt 
het gesponsorde geld alsnog op een 
goede plek bij een arme bevolkings-
groep. 
De bouwreis gaat plaatsvinden van 11 
t/m 22 mei 2019. Het bouwteam be-
staat uit: Gerard van Keulen, Paul van 
den Broek, Karel van der Grinten, Liz-
zy Meinders, Tonnie en Marjan van 
der Heijden, Jan en Femke Arts, Chan-
tal Schoenmakers, Ton Schellens, Ali-
sa Strange, en Rinie Jansen.
Mocht u dit mooie project willen on-
dersteunen, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op: NL 35 RABO 0188 
9530 00 t.n.v. Stichting HomePlan 
o.v.v. ‘Nuenen bouwt voor Afrika 2019’. 

Helaas is het opgevatte plan niet uitge-
voerd door de plotseling opgetreden 
onrustige politieke situatie aldaar. Het 
bleek uiteindelijk te gevaarlijk om met 
deze groep vrijwilligers af te reizen 
naar Nicaragua. Samen met Home-
plan is een nieuw plan bedacht om 
toch mensen te kunnen gaan helpen 
die dit heel hard nodig hebben en waar 
het land ook stabiel is. Het nieuwe doel 
is nu KwaZulu-Natal, Zuid Afrika. 
Ditmaal bestaat de groep uit dertien 
Nuenense deelnemers die hier naartoe 
gaan om voor de lokale bevolking hui-
zen te bouwen, in veel gevallen voor 
Kinderfonds MAMAS. Deze mensen 
wonen nu in lemen hutjes die door re-
genval enzovoorts gemakkelijk ver-

bracht de Engel een boodschap aan Jo-
zef en Maria, zij moesten zich gaan in-
schrijven en op zoek gaan naar een 
slaapplaats.

Gelukkig vonden Jozef en Maria aan 
het einde van de route een warme stal 
bij Krakenburg. De wandelaars kon-
den het inmiddels geboren kindje Je-
zus bewonderen en ontvingen van de 
Engelen beschuit met muisjes. Na de 
route was er gezellig samenzijn in de 
Herberg van de boerderij onder het ge-
not van livemuziek van ‘Wa’n Klank’ 
en ‘Neighbours’. Kortom een hele ge-
zellige en geslaagde dag! Team Kraken-
burg bedankt iedereen die hieraan zijn 
of haar steentje heeft bijgedragen!
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Park Luistruik minder groen dan beloofd
Tot medio november heeft voor een periode van 6 weken het Ontwerp Bestemmingsplan 
Luistruik 2018 bij de gemeente ter inzage gelegen. Belangrijkste doel van dat plan is om de 
bebouwing van het nog braakliggende deel van Park Luistruik mogelijk te maken. Hoe-
wel, in het nog te bouwen deel verdwijnt dat parkachtige karakter goeddeels.

Park Luistruik komt voort uit een in 2003 door de gemeente uitgeschreven ontwerpcom-
petitie. Welke projectontwikkelaar maakt op basis van door de raad opgesteld program-
ma van eisen het mooiste plan voor de ontwikkeling van het voormalige sportpark? Het 
moest in elk geval geen doorsnee wijk worden, maar een spraakmakend woongebied. Ra-
bo Vastgoed won de competitie en mocht aan de slag gaan. Van het sportpark gaan ze 
een grote tuin maken met uitgestrekte glooiende grasvelden, met wandelpaden en veel 
bomen. De woningen komen in woonhoven en in kleinschalige appartementengebou-
wen die ze parkvilla’s noemen. Auto’s van bewoners moeten uit het zicht worden gepar-
keerd, in ondergrondse parkeergarages en binnen de woonhoven. ‘Wonen in weelde’ is de 
verkoopslagzin. 

Ongetwijfeld heeft de gemeente destijds samen met projectontwikkelaar goed onder-
zocht hoe de woningbehoefte in Nuenen is. Het plan was om 318 koopwoningen in het 
middeldure en dure segment te bouwen. 230 van die 318 woningen waren appartemen-
ten. 135 van de appartementen zouden in de kleinschalige parkvilla’s worden onderge-
bracht. Die waren, en zijn, bij uitstek geschikt voor 2-persoons huishoudens waarvan de 
kinderen het te grote huis uit zijn.

Omdat de kredietcrisis roet in het eten gooide heeft de voltooiing van Park Luistruik veel 
langer geduurd dan voorzien. De verkoop van de eerste fase in 2008 verliep aanvankelijk 
goed. Maar bij het begin van de kredietcrisis trokken de meeste potentiele kopers zich te-
rug. Met garanties en financiële hulp van provincie en gemeente en doordat verhuurder 
Woonbedrijf een deel van de appartementen overnam kwam de bouw toch nog op gang. 
Met wat kleine aanpassingen werden tot 2015 ook nog twee ‘woonhoven’ gebouwd. Al 
met al bleef steeds de bedoeling in stand om er een parkachtig woongebied van te maken.

Nu de rest van Park Luistruik nog. Met het ontwerp bestemmingsplan dat er nu ligt lijkt het 
er op dat gemeente en projectontwikkelaar het plan laten varen om er een grote groene 
tuin van te maken. In 2008 zou ‘n derde van het totale gebied parklandschap worden. 
Door veel meer woningen te willen gaan bouwen, wordt ongeveer 8.000 m² park opgeof-
ferd. Dat is het oppervlak van een voetbalveld minder aan park! De 13 parkvilla’s die er 
nog zouden komen, worden niet gebouwd. Wel komen er een galerijflat, twee grotere ap-
partementengebouwen en veel meer grondgebonden woningen. 

Nergens in het ontwerp bestemmingsplan wordt uitgelegd waarom de kleinschalige 
parkvilla’s zijn vervallen en er veel meer ruimte wordt gegeven aan grondgebonden wo-
ningen. De toelichting komt niet verder dan: “Ook in deze fase is gekozen voor een gediffe-
rentieerd woningaanbod, gebaseerd op de huidige behoefte”. Hoe die huidige behoefte is 
vastgesteld wordt niet vermeld. En waarom die anders is dan 10 jaar geleden is ook niet 
duidelijk. 

In hun coalitieprogramma 2018-2022 zeggen W70, GroenLinks, CDA en SP van Nuenen de 
groenste gemeente van Nederland te willen maken. Ook willen ze onderzoeken in hoever-
re het woningbouwprogramma aansluit bij de opbouw van de Nuenense samenleving. 
Reeds gemaakte bouwafspraken horen daar ook bij. “De juiste balans tussen diverse ty-
pen en beschikbaarheid van woningen voor alle generaties moet in beeld worden ge-
bracht.” Kortom, verwacht mag worden dat de gemeenteraad zonder gedegen onderbou-
wing geen genoegen zal nemen met de verregaande ‘ontgroening’ van Park Luistruik!

Louis Alting, Piet van Wijkgaarde 6, 5671 LJ Nuenen

Parkvilla’s in Park Luistruik

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

Ingezonden brieven

Waarom ineens die paniek?
Waarom nu ineens paniek in de tent van de het Actiecomité Nuenen c.a.-Zelfstandig, de 
Coalitie ( W70, CDA, Gl., SP aangevuld met de Combinatie) en geruggesteund door burge-
meester Maarten Houben, nu de meerderheid van Provinciale Staten heeft besloten om 
het fusiebesluit Nuenen bij Eindhoven nog zeker tot na de provinciale staten verkiezingen 
uit te stellen? Voortschrijdend inzicht van Binnenlandse Zaken over aanpassing van regels 
bij fusie van gemeenten zijn hiervan de oorzaak, aldus het provinciaal bestuur. Zij, de hier-
voor genoemde tegenstanders van de fusie, waren toch ( bijna) zo zeker in hun actie dat ze 
met gemak de eindstreep zouden gaan halen. Immers met ruim 8000 tegenstemmers 
achter zich( dit is overigens nog lange na niet de helft van de in totaal ruim 18.000 kiesge-
rechtigde inwoners)waren zij zo zeker van hun zaak: de fusie gaat niet door! In datzelfde 
zelfvertrouwen hebben ze het afgelopen jaar vooral in negatieve zin, gericht tegen de 
buurgemeente/ fusie-partner en de provincie , acties tegen de voorgenomen fusie onder-
nomen, die er niet om liegen. Vooral en met name werd door hen Eindhoven en het provin-
cie- bestuur(GS), en daarin vooral gedeputeerde Anne-Marie Spierings, tot op het bot gefi-
leerd en gedemoniseerd en in een kwaad daglicht gezet. Zelfs een enige vorm van overleg 
met hen kwam in zijn geheel niet aan de orde. Met alleen zwaaien naar de buren kom je er 
niet. Nu er nog geen duidend besluit is gevallen, gaat men door met met allerlei dreigende 
verwensingen en wordt vanuit een meerderheid in de Nuenense Raad met een gerechtelij-
ke procedure gedreigd. Zelfs de joker wordt bij monde van burgemeester Houben, ingezet 
om aan de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Kasja Ollongren, duidelijkheid te 
vragen over de dreigende fusering.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Telefoon gevonden 
Er is een telefoon gevonden, voor meer 
informatie graag even bellen naar Ar-
chipel Akkers: 040-2635705.

Verloren ketting
Gouden ketting met 2 hangers gege-
vens pacemaker + visje verloren omge-
ving van het Van Goghkerkje afgelo-
pen zondag 16 december. Terug te be-
zorgen, tel. 06-22692710.
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Muziekavond in kerstsfeer in Gerwen

Sologitarist Paulus met familie 
Schäfer op podium
 
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer uit Gerwen heeft zijn familie uitgenodigd 
om samen met hem op te treden. Het concert in de serie ‘Paulus Schäfer in-
vites’ begint vrijdagavond 28 december om 20.00 uur in café De Stam in Ger-
wen. De vaste bezoekers van deze concertserie hebben alle toegangskaarten 
al gereserveerd. Vanaf 22.00 uur is het café voor iedereen vrij toegankelijk 
voor een meezingfeest in kerstsfeer.

en de viool. En samen zingen hoort 
ook bij de Sinticultuur.
Paulus is een veelgevraagd sologitarist 
en hij is de vertolker bij uitstek van de 
gipsyjazz. Samen met bassist Noah 
Schäfer, sologitarist Mozes Rosenberg 
en accordeonist Dominique Paats trad 
hij begin deze maand op in India in het 
Royal Opera House in Mumbai. De 
Nederlandse consul-generaal in India 
Guido Tielman bood daar aan relaties 
de Dutch Gypsy Jazz Night aan. 

Meezingfeest
Vrijdagavond 28 december nodigt 
Paulus Schäfer zijn familie op het po-
dium uit om samen een muzikale 
avond te verzorgen. Vanaf 22 uur, na 
het concert, is café De Stam voor ie-
dereen weer vrij toegankelijk. Paulus 
en Noah zullen dan de aanzet geven 
voor een gezellig meezingfeest.

Paulus Schäfer is de jongste van het ge-
zin. Hij heeft de muzikaliteit niet alleen 
van zijn vader en moeder. Ook zijn vier 
zussen en vier broers zijn muzikaal.

Gina als zangeres op podium
Paulus heeft met zijn vrouw Rebecca 
drie dochters. De 12-jarige Gina be-
treedt die avond als zangeres het po-
dium. Gina: “Ik hou van zingen, dan-
sen en koken. Ik heb twee zussen en ik 
kom uit een muzikale familie.” Gina is 
hofdame Fabulous van het nieuwe 
jeugdtrio van de plaatselijke carnavals-
vereniging De Narre-Kappen.

Gipsyjazz
In het dagelijks leven van de Sinti 
speelt muziek een belangrijke rol. Van 
jongs af aan komen kinderen in aanra-
king met gitaarmuziek en met diverse 
muziekinstrumenten zoals de gitaar 

Sologitarist Paulus en bassist Noah komen 28 december met de familie Schäfer op het 
podium in De Stam in Gerwen….(foto Cees van Keulen)

Sunny Blues Nuenen presenteert:

‘Mojo Hand’
Een thuiswedstrijd voor deze bluesband uit Eindhoven / Nuenen. Na vele 
optredens in het hele land sluit Mojo Hand het drukke jaar af in Café Schaf-
rath te Nuenen op 23 dec. vanaf 15.30 uur.

Ervaar The Blues Experience met Mo-
jo Hand.
(De band is: Frank Reemers, Joep de 
Greef, Joop de Graaff en Mathieu van 
Uden).

Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in samenwerking met Café 
Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd 
gratis te bezoeken. Interesse? Meld u 
dan aan voor de gratis nieuwsbrief via 
de website: www.sunnybluesnuenen.
nl. Dan mist u nooit een optreden.

Datum: 23 dec 2018. 15.30 uur. Entree 
gratis. Locatie: Café Schafrath, Park 35 
Nuenen.

De 4 mannen van Mojo Hand hebben 
het Blues hart op de juiste plaats. Met 
een gevarieerd repertoire van eigen en 
bewerkte nummers worden diverse 
Blues stijlen met veel passie, plezier en 
vooral ‘Blues’ gespeeld. Van ingetogen 
naar swingend, van Texas naar Chica-
go en af en toe met een vleugje Funk, 
neemt de band je mee in hun blues-
reis. Mojo Hand stond al met veel suc-
ces op vele bluespodia en festivals in 
heel Nederland en was deelnemer aan 
The Dutch Blues Challenge 2017.
Door de uitgebreide instrumentale be-
zetting is de sound breed en divers. 
(Hammond, piano, bluesharp, gitaar, 
drums, bas en tweemaal zang).

Kerstavond   
met Jocanto 
Bij Jocanto zijn de mensen lid van 14 
tot en met 35 jaar. De kerk kent deze 
grenzen niet. Daar is iedereen welkom, 
toch? Op maandag 24 december, kerst-
avond, gaan we deze grens bekijken 
om 21.00 uur in de St. Clemenskerk in 
Gerwen en om 23.30 uur in de H. Cle-
menskerk in Nuenen. 
Wees welkom om langs te komen!

‘Nuejnes 
spreukebuukske’  
nu ook bij   
Jumbo Ton Grimberg
Het onlangs verschenen Nuenens 
spreukebuukske ‘Zoo zégge wèij ’t 
in Nuejne tigge mekaâr’ is nu ook te 
koop bij Jumbo Ton Grimberg.

De nèij Nuejnese spreukebuukskes op ’n rèijke
Foto Roland van Pareren

Het ‘buukske’ is samengesteld door 
Gerard de Laat en uitgegeven door 
heemkundekring De Drijehornick. Ve-
le Nuenenaren en oud-Nuenenaren 
hebben aan de realisatie van het boek-
je meegewerkt door spreuken aan te 
leveren en teksten te verbeteren onder 
eindredactie van Peter van Overbrug-
gen. Het is geen wetenschappelijke uit-
gave maar het is bedoeld om een beeld 
te geven van hoe wij, Nuenenaren, met 
elkaar omgaan.

Hoe we elkaar raad geven, laten weten 
hoe we over iets of over iemand den-
ken en hoe we in het leven staan. Prof. 
Dr. Jos Swanenberg zegt in het voor-
woord dat spreuken nopen tot verder 
denken omdat ze niet alleen een letter-
lijke betekenis hebben maar ook een 
figuurlijke. Met die dubbele bodem ge-
ven ze ons een kijkje in de cultuur van 
de gemeenschap. Ze laten een stukje 
zien van de levenswijze, normen en 
waarden van met name de Nuenena-
ren van vroeger. Het laat zien hoe mooi 
het dialect is en hoeveel je er mee kunt 
uitdrukken.

Het buukske is te koop bij Risjamo 
Kernkwartier, Vincentre aan de Berg, 
Bruna Parkstraat, Jumbo Ton Grim-
berg en in het Heemhuis van heem-
kundekring De Drijehornick, Papen-
voort 15A. Het buukske kost € 12,50. 
Leden van heemkundekring De Drije-
hornick betalen € 10,00 (verkoop aan 
leden alleen in het Heemhuis).



LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

PUZZELHOEKWeek 51

Horizontaal: 1 zakken 4 nageslacht 6 plaats in Utrecht 9 landbouwwerktuig 
11 bijbelse figuur 13 rijstdrank 16 plaats in Drenthe 18 jaartelling 21 laag 23 maar 
25 zaadje 26 wees gegroet 27 planeet 28 aankomend 29 rondhout 31 ter beschikking 
32 water in Friesland 33 telegraaf restant 34 ongewoon 35 namiddag 36 anno domini 
38 dat is 39 titel 40 dierengeluid 41 inhoudsmaat 43 kerkelijke straf 44 nauwe doorgang 
47 verlegen 49 Europees land 50 tocht 51 vorderen 54 vrouwelijk dier 55 Ierland 
5757 wildebeest 59 mengen 60 Palestijnse verzetsgroep 61 erwtensoep

Verticaal: Verticaal: 11 elke dag 2elke dag 2 uitbouw 3 neon 4 in orde 5 wiel 6 bergplaats 7 plaats in Amerika 
8 sterkedrank 10sterkedrank 10 lidwoord 12 rivier in Schotland 14 herstel 15 toestand van razernij 
17 broodbeleg 19broodbeleg 19 naarling 20naarling 20 betoog 22 ontzag 24 kleinkunst 30 plaats in Overijssel 
31 mak 37 kledingstuk 40kledingstuk 40 ijshut 41 stijf 42 spotfiguur 45 plaats in België 46 aanvankelijk 
48 voordat 49 rivier in Oostenrijk 52rivier in Oostenrijk 52 olm 53 ik 56 voorzetsel 58 trekdier

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

I E R I O D E C E L
E T A R O N S K E L K E K
L E E G S A T A N E I R E
T I L D E A A S I N N I G
E T A P I L A T U S L E E
N N O O D T S A T E L

E D I S O N G A R A G E

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

Oplossingen wk 50
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

DORPSPASTOORDORPSPASTOOR

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.

AAIEN
ADRES
AFSNAUWEN
CHEETAH
DOPERWT
DRAADBORSTEL
EITJE
ERETITEL
EXTASE
FEEERIEK
FITTING
FLOPPEN
GINDS
GOSPEL
GRIEPGRIEP
KINDEKEKINDEKE
LARIKSLARIKS
LENIGLENIG
LOTTOLOTTO
MOLENWIEKMOLENWIEK
MONNIKMONNIK
NELSON
OCEAANSTOMEROCEAANSTOMER
OFFERBLOKOFFERBLOK
ONACHTZAAMHEIDONACHTZAAMHEID
PANDA
PEGEL
PIEREMENT
PITCH
RAVEN
SENAAT
SMAAD
SPITS
STAAL
STRAAT
TAXISTANDPLAATS
TIRAN
TROEL
TUSSENDOOR
UITOEFENING

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

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

6 3 9 8
5 1 6 3
7 5

2 3 8

1 2 5
4 6

5 7 3 4
4 8 2 3

Sudoku

week 49, Mw. T. Kantelbergs, Nuenen.

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

ZIN OM (WEER) TE SCHIL-
DEREN MET OLIEVERF? 
Ik geef al 30 jaar les en heb 
nog enkele plekken vrij. 
Julienne Warrink 2838884.

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

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.

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.

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

Meld je aan als kranten/
folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag 
 en/of donderdag

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

NUENEN

Ben jij geïnteresseerd? 
Bel of mail zo snel mogelijk! 
040-283 12 00 / 
admin@ronddelinde.nl

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

23 DECEMBER MEGA-
VLOOIENMARKT Ten-
nishal Eindhoven Noord, 
Vijfkamplaan 10 Eindho-
ven. Entree € 2,-  9.00-
16.00 uur.  Kraamhuur 
06-20299824.

P a r k h o f  3  ,  N u e n e n    f r i t u u r v a n h o o f . n l

V  E  R  S    G  E  S  N  E  D  E  N    F  R  I  E  T

MET KERST ZIJN WIJ GESLOTEN
Op NIEUWJAARSDAG zijn wij vanaf 14.00 UUR geopend

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2019!

PARKHOF 3 | 5671 EX NUENEN | INFO@FRITUURVANHOOF.NL

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

LOSSE VERKOOPDAGEN

VUURWERK
28, 29 & 31 DECEMBER

WIJ WENSEN U 
FIJNE FEESTDAGEN & 
EEN KNALLEND 2019!
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Vrijdag 21 t/m maandag 24 december
Hele dag Diverse kerstactiviteiten

WoensXL

 Vrijdag 21december
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

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

RKVV Nederwetten

Vrijdag 21 december
20.00 uur Kerstkienavond

Dorpshuis Grotenhof Lieshout

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.

Donderdag 20 december
09.30 uur Computercafé Digitale Nalaten-

schap. Bibliotheek Dommeldal, Nuenen
14.30 uur Cultuur Overdag: concert in Kerst-
sfeer door Rôse-Ile. Van Goghkerkje Nuenen

Zondag 23 december
14.30 uur Kerstconcert 
De Vrolijke Samenzang

Jo van Dijkhof

Donderdag 20 december
18.30 uur Kerstmusical St Jozefschool, 

Nederwetten
na afl oop kerstcafé

Zondag 23 december
15.00 uur Kerstborrel Cafe Ons Dorp
15.30 uur Sunny Blues presenteert 

MOJO HAND. Café schafrath

Maandag 24 december
12.00-14.00 uur Kerstlunch

Inschrijven t/m 17 december € 10,- p.p.
 Jo van Dijkhof

Maandag 24 december
21.00 uur St. Clemenskerk Gerwen
23.30 uur H. Clemenskerk Nuenen 

Kerstavond met Jocanto

Woensdag 26 december
Vanaf 16.30 uur; Kerstdiner

Inschrijven t/m 10 december € 29,50 p.p.
 Jo van Dijkhof

Vrijdag 28 december
14.00-17.00 uur Muziekmiddag 

in Nederwetten. Dorpshuis De Koppelaar
20.00 uur Muziekavond in Kerstsfeer 

met sologitarist Paulus. De Stam Gerwen

Maandag 31 december
12.00-14.00 uur Oudejaarslunch

Inschrijven t/m 24 december € 10,- p.p.
Jo van Dijkhof

Vrijdag 4 januari
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

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

RKVV Nederwetten

Zaterdag 5 januari
10.00-15.00 uur Open Dag Seniorweb

Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zondag 6 januari
14.30-16.30 uur Nieuwjaarsborrel 

& Optreden ‘His Masters Noise’
Gasterij Jo van Dijkhof

Maandag 7 januari
13.00 - 17.00 uur Nieuwjaarsontmoeting 

Den Heuvel in Gerwen. 

Woensdag 9 januari 
19.00 tot 20.00 uur. 

Inschrijfavond Seniorweb 
Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 10 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft

Inschrijven t/m 6 januari € 15,- p.p.
Gasterij Jo van Dijkhof

Onze Open Dag is dit keer op 5 januari van 10.00 tot 15.00 uur met nog een 
inschrijfavond op 9 januari van 19.00 tot 20.00 uur. Locatie: het cursuslokaal 
in de Bibliotheek, Jhr. Hugo van Berckellaan 18. Tijdens deze dagen 10% 
korting op de cursusprijs.

procent zoekt informatie over diensten 
en internetbankieren. Ook het winke-
len is populair onder de ouderen.

Seniorweb Nuenen speelt in op al 
deze trends:
• De Android Smartphone-cursus-

sen laten u kennis maken met de 
vele praktische toepassingen die 
uw mobiel biedt en die u misschien 
nog niet heeft ontdekt.

• De Windows 10 beginnerscursus is 
toegespitst op wat beginners op 
Windows 10-gebied echt nodig 
hebben. Voor wie meer wil is de 
Windows 10 vervolgcursus ge-
schikt.

• En voor degenen die sneller digita-
le bestanden terug willen vinden, is 
er de cursus Orde op de PC.

• De iPad-cursussen en de MAC-les-
sen zorgen ervoor dat u nog meer 
haalt uit uw apparaat. 

• De Klik & Tik cursussen zijn voor 
beginners heel geschikt om plezier 
te krijgen in het werken met de 
computer. Dat gebeurt in eigen 
tempo en onder begeleiding.

De meeste ouderen kunnen goed over-
weg met de computer. Dat blijkt uit 
onderzoek dat Maurice de Hond ge-
daan heeft in opdracht van 50PLUS.
De toenemende digitalisering is voor 
ouderen een minder groot probleem 
dan gedacht wordt. Echte problemen 
om aansluiting te vinden geldt slechts 
voor een vrij kleine groep ouderen.

Ze groeiden niet op met het wereldwij-
de web, maar ook 75-plussers maken 
er nu meer dan ooit gebruik van, blijkt 
ook uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek.
Wat doen de ouderen allemaal op het 
wereldwijde web? Negen op de tien ge-
bruiken het internet om mails te ver-
sturen en voor WhatsApp. Rond de 70 

Werkgroep Leefbaar Gerwen 
sluit dit jaar positief af
De WLG heeft afgelopen jaar absoluut niet stil gezeten. Er werden verschil-
lende lezingen georganiseerd over reizen, medicijngebruik, trekpaarden en 
over integratie van een vluchteling. Maar ook waren er zeer creatieve activi-
teiten, zo werd er � ink wat afgeknutseld zoals schilderijen maken, kaarten, 
kerststukjes, kleimaskers, sieraden en kransen van wc rolletjes. En dat na-
tuurlijk altijd met een bakje ko�  e of thee er bij.

Maar er was nog meer, er werden kof-
fieconcerten en museumbezoeken ge-
organiseerd. En mensen konden mee 
wandelen of fietsen. Maar alsof de vrij-
willigers van de WLG het daar nog niet 

Eigenlijk te veel activiteiten om op te 
noemen.
Ook de kinderen waren regelmatig 
aanwezig om de mooiste creaties te 
maken met stof, klei of papier.

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

In het agrarisch gebied tussen het Boord en de Opwettense-
weg stonden rond 1970 twee boerderijen aan een karrespoor richting Dub-
bestraat. Daar woonden de families Goossens en Van Lieshout. Het adres 
was Opwettenseweg 52 en 54. Met de aanleg van de Europalaan en het in-
dustrieterrein Berkenbosch is dit hele gebied van de kaart geveegd. Op bij-
gaande foto ziet u de boerderij van Van Lieshout met uiterst links Meubelin-
dustrie Verhuizen in aanbouw. Op het terrein bevonden zich ook een bus en 
bouwkeet die als noodwoning werden gebruikt. Voor de bouwkeet staan 
Harrie en Nel van Lieshout, Ria Schafrath en Tjeu Ribbens.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 166

druk genoeg mee hadden, hebben ze in 
oktober ook nog de Creatieve markt 
met veel succes georganiseerd. Een 
druk jaar was het voor de WLG en dit 
allemaal zodat iedereen met elkaar fijn 
bezig kan zijn.
Een dankbaar jaar, waar tevreden op 
teruggekeken wordt. Elke week werd 
de inloop op maandagmiddag goed 
bezocht en bij deze willen we dan ook 
even laten weten dat er 24 en 31 de-
cember geen inloop is.

Maandag 7 januari 2019 bent u allen 
uitgenodigd in D’n Heuvel voor een 
Nieuwjaarsontmoeting. Ook kinderen 
zijn van harte welkom. De WLG wil 
dan graag samen met de vrijwilligers 
en de gasten het glas heffen op een 
zeer gezellig, creatief, leerzaam, muzi-
kaal en sportief 2019! Samen kijken we 
terug op het afgelopen jaar en de plan-
nen voor aankomend jaar.
Vanaf 13.30 uur tot ongeveer 17.00 uur 
is iedereen van harte welkom.
De WLG wenst iedereen heerlijke 
kerstdagen toe en een fantastisch 
nieuwjaar!
Een geweldig nieuwjaar met de WLG, 
werkgroep leefbaarheid Gerwen.
Adres D’n Heuvel, Heuvel 11 Gerwen. 
Mailadres: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com. Tel: 06-41102625.
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl
 

Seniorweb Nuenen in 2019
Startdata cursussen:
• IPad Basis: 6 lessen, start op 14 jan. 

11.00 uur. iPad Vervolg: 5 lessen, 
start op 14 mrt 11.00 uur.

• Android Smartphone Basis: 4 les-
sen, start op 15 jan om 13.30 uur. 
Android Smartphone Vervolg: 4 
lessen, start op 12 feb om 13.30 uur.

• Windows 10 Beginners: 5 lessen, 
start op 16 jan om 9.00 uur. Win-
dows 10 Vervolg: 5 lessen, start op 
15 jan om 15.30 uur. 

• Windows 10 Orde op PC: 4 lessen, 
start op 5 mrt om 15.30 uur.

• MAC: 5 lessen, start op 16 jan om 
11.00 uur.

• Klik & Tik: 6 lessen, start op 18 jan 
om 9.00 uur. Klik & Tik: 6 lessen, 
start op 18 jan om 11.00 uu.r

Op de Open Dag kunt u over alle cur-
sussen meer informatie krijgen.

Helpdesk 
De vertrouwde helpdesk op de maan-
dagmiddag (start op 7 januari) blijft in 
principe gratis, maar er wordt wel een 
bus geplaatst voor een vrijwillige bij-
drage. Mocht de hulpvraag echter een 
echte les zijn, dan kan er een afspraak 
gemaakt worden voor een privéles (te-
gen betaling) door een van de docenten 
op de maandag- of woensdagmiddag.

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

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
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Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  N uenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

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

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

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

uitvaartverzorgers uenen c.a.

������������������

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

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

“Het is mooi geweest.”
Kees

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen en trots op wie hij was, 
hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, vader en opa

Kees Bottema
echtgenoot van

Jannie Bottema-Helder

 * Venhuizen, 31 december 1946 † Nuenen, 12 december 2018

 Nuenen: Jannie
 Koolwijk: Iris en Bas
  Jade
  Linde
 Nijmegen: Els en Koen
  Nienke
  Maja

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Wij willen u hartelijk danken voor de lieve kaarten, prachtige bloemen 
en bezoeken, alsmede uw aanwezigheid bij het afscheid van Kees. 
Dit hebben wij enorm gewaardeerd en is een grote troost.

Correspondentieadres: De Hovenier 6, 5671 DZ Nuenen

Geheel onverwachts en met intens verdriet hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve man, mijn steun en toeverlaat, onze zorgzame vader, 
schoonvader en trotse opa 

Stephen Calde r
eerste violist van H et B rabant O rkest/philharmonie zuidnederland 

 
echtgenoot van 

L inda C alder-Mueller
 

 Wey burn, Saskatchewan / C anada, 25  maart 19 5 5                                        
† T ilburg, 10 december 2018

 Nuenen: L inda

 U trecht: Ch ris &  B arbara 
  E loï se

 E indhoven: Daniel

 T ilburg: Nicholas  
                  

orrespondentieadres
Van der Stappen uitvaartverzorging
T .a.v. familie Ca lder, P ostbus 85 , 5 660 AB  Geldrop
We hebben op maandag 17  december afscheid van Steve genomen.

U  kunt een blijk van medeleven achterlaten op www.vdstappen.nl.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 22 december 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en dhr. P. de Witte.
Zondag 23 december 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger dhr. P. de 
Witte.
Maandag 24 december, kerstavond 
17.00 uur: viering, kinderkoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peters.
Maandag 24 december, kerstavond 
19.30 uur: viering, seniorenkoor de 
Vrolijke Samenzang, voorgangers le-
den van de werkgroep.
Maandag 24 december, kerstavond 
21.30 uur: viering, parochiekoor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Maandag 24 december, kerstavond 
23.30 uur: viering, Jocanto, voorgan-
ger pastoraal werker M. Feuth.
Dinsdag Eerste kerstdag 09.30 uur: 
viering, Gregoriaans koor, voorgan-
gers pastor S. Kuijpers en pastoraal 
werker M. Feuth.
Dinsdag Eerste kerstdag 11.30 uur: 
viering, Nuenens Mannenkoor, voor-
ganger pastoraal werker M. Feuth.
Woensdag Tweede kerstdag 10.00 uur: 
viering, Brassband Nuenen, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker M. Feuth.

Op weg naar het licht
Met de communicanten zijn we op 
weg naar het kerstfeest en op kerst-
avond staan we stil bij de geboorte van 
Jezus. Zowel in de kerk in Nuenen als 
in Gerwen wordt er een gezinsviering 
gehouden, waarbij we denken aan de 
mensen, die nu moeten vluchten naar 
een veiliger land, en dat gebeurde ook 
in de tijd van de geboorte van Jezus, 
toen Maria en Jozef ook op weg moes-
ten gaan. We bidden voor de mensen, 
die in ons land komen wonen, daar het 
in hun land niet veilig is. Zij hebben 
een heel verhaal te vertellen aan ons. 
En vandaag vertellen we het kerstver-
haal. En we wensen elkaar en alle men-
sen overal een wereld van vrede, waar 
we de boodschap van Jezus kunnen le-
ven en doorvertellen. U bent van harte 
uitgenodigd om met ons het kerstfeest 
te ervaren. Prettige kerstdagen ge-
wenst namens communicanten en 
werkgroep gezinsviering. 
Let op: de viering met het kinderkoor 
op kerstavond is om 17.00 uur. 

Misintenties 
Zaterdag 22 december 18.30 uur: Jos 
Bex.
Zondag 23 december 11.00 uur: Hendri-
cus en Petronella Klomp - Relou en Peter; 
Ans Moors - Westerveld (vanwege sterf-
dag); Tiny Matthijsse - Lemmens; Leo en 

Tonnie Verhappen - Aarts; Jet van Kroo-
nenburg - Smulders; Annie Molenaar - 
van Happen; Albert Gruijters (vanwege 
sterfdag).
Maandag 24 december, kerstavond 
17.00 uur: Pastor Freek Groot; Pastor 
Henk Gerrits; Pastoor Jan van Ooster-
hout, Tineke Delhaas - van Dijk; Ma-
rijn Zandboer. Ad Poulissen; Overle-
den ouders Poulissen - Harweg Over-
leden ouders Smeets - Knoors; Berend 
en Ans Scholtens.
Maandag 24 december, kerstavond 
19.30 uur: Pastor Freek Groot; Pastor 
Henk Gerrits; Pastoor Jan van Ooster-
hout; Loek en Herman Kappelhof - 
Lemmens; Piet van der Velden; Kees 
van Ginneken; overleden ouders Ria en 
Wout Bindels - Oostelbos; overleden 
ouders Jet en Ad Rijken - Pijnenburg; 
Jan van Gerwen; Gerard Sanders; over-
leden ouders Sulèr - Vennings; overle-
den ouders Heesakkers - Tournooy; 
overleden ouders Willems - van der 
Laak en kinderen; Wil Verhagen; over-
leden familie Verhagen; overleden fami-
lie Berghuis; Berry Cuppers; Huub 
Knegtel.; Hendrik en Anneke van den 
Broek - Hendriks; Herman en Martha 
Menke - van de Ven; Helma Appelhof; 
Chris en Lenie van Gelooven - van den 
Nieuwenhof; Lau en Anneke van Ge-
looven - van Bijsterveld; Wil van Ge-
looven. Ad Poulissen; Overleden ouders 
Poulissen - Harweg. Overleden ouders 
Smeets - Knoors. Berend en Ans Schol-
tens.

Maandag 24 december, kerstavond 
21.30 uur: Pastor Freek Groot; Pastor 
Henk Gerrits; Pastoor Jan van Ooster-
hout; Loek en Herman Kappelhof - 
Lemmens; Piet van der Velden; Kees 
van Ginneken; overleden ouders Ria 
en Wout Bindels - Oostelbos; overle-
den ouders Jet en Ad Rijken - Pijnen-
burg; Jan van Gerwen; Gerard San-
ders; overleden ouders Sulèr - Ven-
nings; overleden ouders Heesakkers 
- Tournooy; overleden ouders Wil-
lems - van der Laak en kinderen; Wil 
Verhagen; overleden familie Verha-
gen; overleden familie Berghuis; Berry 
Cuppers.; Huub Knegtel; Hendrik en 
Anneke van den Broek - Hendriks; 
Herman en Martha Menke - van de 
Ven; Helma Appelhof; Chris en Lenie 
van Gelooven - van den Nieuwenhof; 
Lau en Anneke van Gelooven - van 
Bijsterveld; Wil van Gelooven.
Maandag 24 december, kerstavond 
23.30 uur: Pastor Freek Groot; Pastor 
Henk Gerrits; Pastoor Jan van Ooster-
hout; Loek en Herman Kappelhof - 
Lemmens; Piet van der Velden; Kees 
van Ginneken; overleden ouders Ria en 
Wout Bindels - Oostelbos; overleden 
ouders Jet en Ad Rijken - Pijnenburg; 
Jan van Gerwen; Gerard Sanders; over-
leden ouders Sulèr - Vennings; overle-
den ouders Heesakkers - Tournooy; 
overleden ouders Willems - van der 
Laak en kinderen; Wil Verhagen; over-
leden familie Verhagen; overleden fami-
lie Berghuis; Berry Cuppers; Huub 
Knegtel; Hendrik en Anneke van den 
Broek - Hendriks; Herman en Martha 
Menke - van de Ven; Helma Appelhof; 
Chris en Lenie van Gelooven - van den 
Nieuwenhof; Lau en Anneke van Ge-
looven - van Bijsterveld; Wil van Ge-
looven. Ad Poulissen. Overleden ouders 
Poulissen - Harweg; Overleden ouders 
Smeets - Knoors; Berend en Ans Schol-
tens.

Dinsdag 25 december Eerste kerstdag 
09.30 uur: Pastor Freek Groot; Pastor 
Henk Gerrits; Pastoor Jan van Ooster-
hout; Riek Sanders en Miet Sanders en 
overleden ouders Sanders - de Greef; 
Harrie en Tonia Reijnders - Smulders; 
Miet Meulendijk - de Haas en Frits 

Meulendijk; Annie van Kemenade; Jan 
de Haas; Adrianus Schenkels; Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen; 
Henk Rooswinkel; Diek Latijnhou-
wers; Anne Bosch; Grada en Jan van de 
Laar; Kitty Smulders - Janssen; Frans 
Waterschoot; Theo Rombouts; Adria-
nus Schepens en Petronella Schepens - 
van Grotel.
Dinsdag 25 december Eerste kerstdag 
11.30 uur: Pastor Freek Groot; Pastor 
Henk Gerrits;
Pastoor Jan van Oosterhout; Riek San-
ders en Miet Sanders en overleden ou-
ders Sanders - de Greef; Harrie en To-
nia Reijnders - Smulders; Miet Meu-
lendijk - de Haas en Frits Meulendijk;
Annie van Kemenade; Jan de Haas; 
Adrianus Schenkels; Lotte van Rooij en 
Leo van Hevelingen; Henk Rooswinkel; 
Diek Latijnhouwers; Anne Bosch; Gra-
da en Jan van de Laar; Kitty Smulders - 
Janssen; Frans Waterschoot; Theo 
Rombouts; Adrianus Schepens en Pe-
tronella Schepens - van Grotel.
Woensdag 26 december Tweede kerst-
dag 10.00 uur: Jan en Gusta Swinkels - 
Veltkamp en schoonzoon Hans Strij-
bosch; Adrianus en Dorothea Prinsen 
- Verheijen; Antonius en Johanna van 
Overbruggen - Wijnhoven.

Mededelingen
Op zondagmiddag 23 december is er 
om 16.00 uur een kerstsamenzang in 
de Clemenskerk in Nuenen. Het Nue-
nens Mannenkoor zal deze samenzang 
verzorgen met bekende en onbekende 
kerstliederen. Iedereen is van harte 
welkom!
In tegenstelling tot hetgeen in Kruis-
woord en Van Week tot Week staat, is 
de viering met het Kinderkoor op 
kerstavond om 17.00 uur!
Op maandag 31 december is er om 
19.00 uur een oecumenische oude-
jaarsviering in de Regenboogkerk. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar.
Maandag 24 december kerstavond 
19.00 uur: viering, vocale omlijsting, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker P. Peters.
Maandag 24 december, kerstavond 
21.00 uur: viering, Jocanto, voorgan-
gers pastor S. Kuijpers en pastoraal 
werker M. Feuth.
Dinsdag 25 december, Eerste kerstdag 
11 uur: viering, parochiekoor, voor-
ganger J. Vossenaar. 

Misintenties 
Piet Loonen; Willie Smits vanwege 
sterfdag.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Maandag 24 december kerstavond 
18.30 uur: viering, aspiranten orkest 
GMK, voorgangers leden van de werk-
groep.
Dinsdag 25 december, Eerste kerstdag 
09.30 uur: viering, samengesteld koor, 
voorganger J. Vossenaar. 
Misintenties 
Toon Meijers; Piet Coolen. 

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

Zondag 23 december zal in de 4e ad-
ventsdienst Christien Crouwel voor-
gaan. U bent van harte welkom om de-
ze dienst met ons mee te vieren! Er is 
kindernevendienst voor kinderen van 
de basisschool. De collecte is voor het 
educatiefonds vluchtelingen Nuenen.
Voor de ouderen is er aanstaande don-
derdag 20 december om 14.30 uur zal 
er een kerstviering.
Op maandag 24 december zal om 
19.00 het kinderkerstfeest gehouden 
worden, met kerkelijk werker Pieter 
Flach als voorganger
Eveneens maandag 24 december zal 
om 22.00 de kerstnacht dienst plaats-
vinden waarin ook dan Pieter Flach zal 
voor gaan.
Voor meer informatie: zie onze web-
site en op Facebook.

 
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 20 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 H. Mis van de Advent. 
Vrijdag 21 december. Quatertemper-
dag in de Advent. 7.15 uur H. Mis, H. 
Thomas, apostel; gedachtenis van de 
Advent. 
Zaterdag 22 december. Quatertemper-
dag in de Advent. 08.30 uur H. Mis van 
de Advent. 
Zondag 23 december. Vierde zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 24 december. Vigilie ven 
kerstmis. 18.30 uur H. Mis. 23.00 uur 
kerstwake. 
Dinsdag 25 december. Eerste kerstdag; 
Hoogfeest van Kerstmis; Geboorte van 
Onze Heer Jezus Christus. 00.00 uur 
Nachtmis; 09.45 uur Dageraadsmis, 
gedachtenis van de H. Anastasia, mar-
telares; 10.30 uur Dagmis. 
Woensdag 26 december. Tweede 
kerstdag. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis, H. Stefanus, eerste martelaar; 
gedachtenis van het octaaf van Kerst-
mis. 

Feestelijke kerst-
kienavond Lieshout
Op vrijdag 21  december houden wij 
een feestelijke kerst kienavond. We 
nodigen u uit voor deze bijzondere 
avond.
Het is onze laatste kienavond van dit 
jaar 2018, en zo kort voor kerst willen 
we u graag eens aangenaam verrassen.
Voor iedere deelnemer is er een aardi-
ge kerstattentie. Deze avond zijn er rij-
kelijk gevulde kerstpakketten.
Ook de loterij van deze avond zijn prij-
zen in de kerstsfeer.
De zaal in het Dorpshuis Grotenhof 2 
Lieshout is vanaf 19.00 uur geopend en 
het kienen begint om 20.00 uur.
 

Recti� catie
 In het stukje 'Nederwetten in 1958' in 
het jubileumnummer van Rond de 
Linde nr. 48 staat dat er op het mo-
ment een buitenschoolse opvang van 
Kids Society Erica gevestigd is. Sinds 1 
januari 2017 zit hier een andere kin-
deropvang. Namelijk Kinderopvang 
Anne, een kleinschalige dagopvang 
voor kinderen van 0-4 jaar. 
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Programma

Voetbal

VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 23 december
 RKGSV 1 - Stiphout vooruit 1  . . 14.00
Hapert VR1 - RKGSV VR1  . . . . . . 10.00

Afgelopen zaterdag zijn Luuk, Loek, Lars, Liang, Floris, Jelte,Thijs, Efe en 
Ayman van JO-10-3 RKSV kampioen geworden.
Na een laatste overwinning werden de trotse kampioenen gehuldigd in 
de kantine. Bij deze willen de jongens en hun ouders de trainers bedanken 
voor hun inzet de afgelopen jaren!

      teodlov VKN
aan haar verwachting
Door Chantal Messerschmidt

Na een speelvrij weekend mocht het eerste team van NKV afgelopen zater-
dag aantreden tegen Focus 1 uit Etten-Leur. Eerdere uitslagen gezien, zou 
dit voor NKV op papier geen struikelblok moeten zijn om de koppositie te 
behouden. 

behouden moest blijven. Dit had effect, 
na 5 achtereenvolgende goals aan de 
zijde van NKV werd de uitslag vergroot 
naar een stand van 17-4. Focus kon nog 
een paar goals maken, maar had de 
hoop vlak na rust eigenlijk al opgege-
ven. Ze konden het over alle schijven 
scorende NKV niet stoppen. 29-10 
werd de eindstand. 

 De selectie van NKV speelt haar vol-
gende wedstrijden, in het nieuwe jaar, 
op 12 en 13 januari. 

NKV startte echter matig en was nog 
zoekende naar de juiste kansen. Des-
ondanks bracht het zichzelf niet in 
moeilijkheden. De gehele wedstrijd 
werd er een voorsprong in het voordeel 
van NKV behouden. Vanaf de 5-2 be-
gon NKV de zwakke schakels van Fo-
cus uit te spelen en kon het voor rust 
een stand van 12-4 op het scorebord 
noteren. Coach duo Beemsterboer en 
Riet benadrukten in de rust, na de 
complimenten voor de eerste helft, dat 
het nog niet gespeeld was en de ‘focus’ 

Toine Raaijmakers trotse winnaar
Door Antoon Hurkmans

Na de matige bezetting vorige week was er afgelopen vrijdag weer een gro-
te opkomst bij de negende rik avond van de supportersclub. Er heerste een 
prima sfeer en het was spannend tot de laatste minuut.

op tafel twee. Er werd op hoog niveau 
gestreden. Ook hier werd de jury menig 
maal ontboden om advies te geven voor 
wederom een open misère. Na het op-
trekken van de kruitdampen was het 
uiteindelijk Toine Raaijmakers die met 
een score van 109 punten met de hoofd-
prijs huiswaarts kon keren.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Frits Raymakers.

 Vrijdag 21 december is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen. Aanvang 20.00 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren, alle Rikkers zijn van harte welkom
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

Uitslag rikken 14 december
1 Toine Raaijmakers  109 punten
2 Bennie de Louw 98 punten
3 Wil Marquenie 85 punten
4 Ad van Uden  79 punten
5 Adriaan Schepers 63 punten 
6 Annie de Louw 60 punten
7 Antoon Hurkmans 57 punten
8 Ad Vogels 56 punten
9 Bernard de Louw  43 punten
10 Thea Albers 37 punten

In de eerste ronde was het al meteen 
spannend en de jury werd al vroeg ont-
boden om zijn toestemming te geven 
voor een open misère van Ad van Uden. 
Maar het was toch Benny de Louw uit 
Gerwen die de eerste ronde met 98 
punten de leiding nam. Na de pauze 
liep de spanning alleen maar op en de 
strijd om de overwinning ging vooral 

 Stichting Heartsafe ontvangt AED 
van Rabobank als kerstgeschenk 
Het bestuur van Stichting Heartsafe Nuenen c.a. ontving van Rabobank 
Dommelstreek een donatie voor 1 AED. Dit is het kerstgeschenk van de bank 
aan de gemeente Nuenen. Ook Geldrop en Heeze ontvangen 1 AED. 

viseur Kristel Schenkels, opgegroeid in 
Nederwetten en nu woonachtig in 
Nuenen, legt uit: “Bij de feestdagen 
hoort vaak het geven van geschenken. 
Als lokale bank bedachten we dat die 
vooral ten goede moeten komen aan 
de regio zelf. Daarom schenken wij 3 
AED’s aan de dorpen in ons werkge-
bied.” De AED’s worden in de loop van 
2019 geplaatst door EHBO Heeze, 
Stichting Hart voor een Hart Geldrop-
Mierlo en Heartsafe Nuenen. 

“Als stichting stellen wij deze geste van 
Rabobank zeer op prijs”, aldus Pieter 
van Wijk, voorzitter van Stichting 
Heartsafe Nuenen c.a. “De nieuwe 
AED wordt geplaatst bij Brasserie De 
Kruik aan de Hoekstraat in Nederwet-
ten. Hier hangt een al tien jaar oude 
AED en deze is toe aan vervanging.” 

De cheque werd uitgedeeld door drie 
leden van Marktteam Nuenen van Ra-
bobank Dommelstreek. Financieel ad-

Korfbal

Rikken

 AED op de Berg
Door de campagne ‘Maak je buurt veiliger’ van de Hartstichting is deze week 
een nieuwe AED geplaatst op de Berg. De Buurt-AED, een initiatief van de 
Hartstichting i.s.m. Philips had als doel meer toegankelijke AED apparaten 
in de woonomgeving te plaatsen. De aanschaf van de AED moet door de 
buurt zelf ge� nancierd worden, waarbij een deel van de kosten ook door 
Philips gesponsord wordt. 

Wil je meer informatie over de Buurt-
AED, of wil je met jouw buurt ook een 
AED aanschaffen, kijk dan op www.
hartstichting.nl/aed Ook kun je je via 
de website van de hartstichting aan-
melden als buurthulpverlener. 

Begin november is een inzamelactie 
gestart op de Berghof, met uitbreiding 
naar de directe omgeving op de Berg. 
Al heel snel werd door bewoners, zo-
wel de particulieren als ondernemers 
in en uit de directe omgeving van de 
Berghof het benodigde bedrag ingeza-
meld. Een goed bereikbare locatie 
werd gevonden bij Instituut Zilver-
schoon. 
We hopen natuurlijk dat we de AED in 
de praktijk niet nodig zullen hebben 
maar het is een veilig gevoel te weten 
dat bij noodzaak tot reanimatie een 
AED in de buurt is. Aangesloten 
buurthulpverleners zullen na een 112 
melding in dat geval via een nood-sms 
opgeroepen worden. 

Donatie Vrouwenvereniging 
Nuenen  Gerwen   
aan Weverkeshof

De Vrouwen- 
vereniging  
Nuenen- Gerwen   
is al ruim 85 jaar een 
begrip in Nuenen
De oorspronkelijke Boerinnenbond 
Sint Barbara is heden ten dagen een 
moderne en gezellige vrouwenver-
eniging met zo ongeveer 200 leden. 
Door het jaar heen worden er veel 
leuke activiteiten georganiseerd. In 
december vind er ieder jaar een 
kerstviering plaats. Tijdens deze 
viering worden er lootjes voor een 
loterij verkocht. Een gedeelte van 
de opbrengst van deze loterij gaat 
naar een Goed Doel.

Dit jaar is er gekozen voor Dorpsboer-
derij Weverkeshof in Nuenen. Veel le-
den van de vrouwenvereniging kennen 
Weverkeshof. Of ze zijn er vroeger met 
hun eigen kinderen op bezoek geweest 
of ze komen er nu weer op bezoek met 
de kleinkinderen.

Tijdens de kerstviering werd een che-
que van € 200,- door Francien Don-
kers, voorzitter Vrouwenvereniging, 
overhandigd aan Marja en Elly, beiden 
bestuursleden van Weverkeshof. 
Elly bedankte namens de 110 vrijwilli-
gers van Weverkeshof voor de donatie 
die ze goed kunnen gebruiken voor 
onderhoud dieren en terrein.

Nogmaals hartelijk bedankt.

 



Voordelen winkelen in Winkelcentrum Kernkwartier:
- overdekt winkelplezier;
- alle boodschappen onder 1 dak kopen;
- ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.

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

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

COMPLETE BRIL INCLUSIEF OOGMETING!

Geldig van 20 t/m 31 dec. 
2018 met actiecode 293404

compleet actie compleet actie
Geldig van 20 t/m 31 dec. 
2018 met actiecode 399655

Geldig van 20 t/m 31 dec. 
2018 met actiecode 975760

compleet actie

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

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

    (óók kosteloos met cilinder en zonneglas)

2. Inclusief niet goed = geld terug garantie

3. Inclusief oogmeting, zonder afspraak

4. Inclusief ontspiegeling bij blanke glazen

5. Inclusief kraswerende laag

6. Inclusief dunner geslepen vanaf sterkte 3.00

7. Inclusief luxe brillenkoker

Acties verkrijgbaar in:

Multi-plus bril
met breder leesgedeelte

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

*Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 31 dec. en zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP!
Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIGNoordveld

Drogisterij en Parfumerie

25%
korting*

DECEMBERMAAND
25% directe 

kassakorting op 
alle parfumerie
eau de toilettes

Collistar
Lancôme
Biotherm

*

*vraag naar de voorwaarden

Winkelen in het overdekte 
Winkelcentrum van Nuenen

Alle winkeliers van het 
Winkelcentrum Kernkwartier
wensen hun klanten prettige 

kerstdagen en een 
gezond 2019 toe

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

__MODE __Sanders

CHRIS VOGELS
keurslager

SCHOENSERVICE
EEF IMMING

Bloemsierkunst
Fleur-Inn
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