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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

 Allerzielenconcert 2019  
Amadeus: Mis het niet!
Er zijn nog kaarten beschikbaar voor het Allerzielen-
concert 2019 met muziek uit de film ‘AMADEUS’. De 
concerten vinden plaats op zaterdag 9 november in 
de H. Clemenskerk aan het Park in Nuenen, aanvang 
20.00 uur, en op zondag 10 november in de Nicolaaskerk aan de Markt in Valkens-
waard, aanvang 15.00 uur. Met uw kaarten kunt u ook GRATIS de filmvertoning bij-
wonen op zaterdagmiddag 9 november in de Regenboogkerk, aanvang 14.00 uur. 
Bekijk het programma en bestel voor vrijdag a.s. uw kaarten voor het concert en de 
film op www.tomsuters.nl

Roy Donders ontwerpt 
exclusieve kerstballenlijn 
in samenwerking met 
Coppelmans

High � ve voor 
Kindcentrum 
Crijns Society

Pieter Fitters
Jaarconcert
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Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Een wintercheck bij
Quik Service Nuenen.
Wel zo verstandig!

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

7.49

Voedervogel
Een genot voor je vogels en 
leuk voor in de tuin. 
11.99
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Ondanks 350 handtekeningen 
voor speelveld Emmastraat 
toch woningen daar
Door Gerrit van Ginkel

Door bewoners en omwonenden van de Emmastraat werd de raadsvergade-
ring van 31 oktober druk bezocht. Liefst acht insprekers deden hun zegje 
over het speelveldje dat in de toekomst plaats moet gaan maken voor wo-
ningen. Vooral het alternatief dat de gemeente bood, was voor de bewoners 
onbespreekbaar. Een speelveld bij de Lissevoort was voor de meeste inspre-
kers te ver en vooral de weg er naar toe is gevaarlijk.

Juul Dekkers en Nina Veugelers von-
den het jammer dat de gemeente niet 
vond dat er in de Emmastraat gevoet-
bald kon worden.
Matthijs Brand vond het jammer dat 
kinderen in zijn buurt last hadden van 
vervelende ouderen die bang waren 
voor beschadigingen aan hun auto of 
tuin tijdens een balspel van de jeugd.
Inspreker Hurks wilde opkomen voor 
het dorpsplan 3.0. Er wordt niet geluis-
terd naar de burgers constateerde hij.

Wethouder van Brakel beloofde met de 
buurt in overleg te blijven. Ook de ont-

Een samenvatting van de insprekers 
volgt hierbij: 
Marieke en Mark Jansen vroegen zich 
af of de er Nuenense senioren in de wo-
ningen kwamen. Er was geen draag-
vlakmeting verricht. Er was zeker geen 
sprake van een generatieconflict. Het 
kan een hele grote plek worden voor 
onze kinderen of een hele kleine plek 
voor senioren, misschien niet uit Nue-
nen. Marieke besloot met een harten-
kreet: ”Bouw niet alles vol in Nuenen”.
Frank Peek wilde dat men het boeren-
verstand gebruikte. We komen op voor 
onze kinderen. Het veldje aan de Pas-
toorsmast is te ver weg. Hier in de Em-
mastraat is men kinderen gewend. 
Henzelmans beschreef de urgente be-
hoefte aan spelen en bewegen en dat 
de Emmastraat aan alle criteria ruim-
schoots voldoet.

Starterslening 
opnieuw herzien
Door gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 31 ok-
tober werd een amendement inge-
diend om de starterslening zodanig te 
herzien om Nuenense jongeren te be-
houden voor Nuenen en hen meer kan-
sen te bieden om een huis te kopen.
Er werd toegevoegd dat men mini-
maal 3 jaar in Nuenen gewoond moet 
hebben (zelfstandig of bij ouders), 
men niet eerder een eigenaar geweest 
is van een woning en maximaal 35 jaar 
mag zijn.
De aanvulling geldt ook voor niet in 
Nuenen woonachtige studerende of 
werkende kinderen van Nuenense ver-
blijfsgerechtigd en. Hieraan is wel ge-
koppeld dat die kinderen minimaal 3 
jaar voor hun studie of werk onafge-
broken in Nuenen gewoond moeten 
hebben. Het ingediende amendement 
kreeg de steun van alle fracties en 
werd dus unaniem aangenomen.

wikkelaar zal dat moeten doen. De 
Kloostertuin is uniek en wordt niet uit-
gesloten voor woningbouw. We heb-
ben veel locaties nodig, vond zij.
De PvdA vond huisvesting van senioren 
in de Emmastraat primair. Het is kort bij 
de voor zieningen in het centrum. Wij 
waarderen de insprekers en begrijpen 
hun bezwaren tegen de woningbouw. 
W70 constateerde een veranderde be-
hoefte. Nu willen we seniorenwonin-
gen. Een tijdelijke speelvoorziening is 
nu heel reëel, vond de partij. De VVD 
vond Lissevoort een betere locatie voor 
spelen en bewegen.
D66 had goede argumenten gehoord 
en vond de Kloostertuin een perfecte 
locatie voor woningbouw. De Combi-
natie had berekend dat het hier han-
delde over bijna een miljoen in plaats 
van de genoemde 4 ton.
Natuurlijk Nuenen vond de ingediende 
motie voor alle doelgroepen en wil een 
aanbesteding waarbij ook het CPO 
(Collectief Particulier Ondernemer-
schap) ondersteund kan worden. In de 
motie wordt de Kloostertuin tijdelijk 
geschikt gemaakt voor spelen en be-
wegen.
Bij de stemming waren alle fracties 
voor behalve D66. 

Blauwe champagne bij 
opening nieuw kantoor 
Kortmann Adviesgroep
Inmiddels zijn ze alweer 26 jaar actief in de � nanciële dienstverlening; Kort-
mann Adviesgroep, voorheen Anderegg Financieel Bedrijfsadvies en on-
langs zijn ze verhuisd naar een prachtige nieuwe locatie aan de Vincent van 
Goghstraat. Midden in Nuenen en midden tussen hun klanten. 

gretig aftrek en het werd een meer dan 
gezellig samenzijn dat ook nog eens 
goed was voor wat netwerken hier en 
daar. 

Marcel benadrukte in zijn speech nog-
maals dat het vertrouwen van zoveel 
trouwe klanten in het familiebedrijf de 
drijvende factor achter Kortmann Ad-
viesgroep is. Net zoals zijn personeel 
dat is overigens. Zijn medewerkers 
staan al jaren dagelijks klaar voor ie-
dereen voor advies over zakelijke, par-
ticuliere en levensverzekeringen en 
over h ypotheken en kennen het me-
rendeel van de klantenkring bij naam 
en toenaam. Het was een geslaagde 
middag; op naar vele jaren Kortmann 
Adviesgroep op deze mooie locatie.

Deze verhuizing was voor Marcel en 
Corinne Kortmann een goede gele-
genheid om al deze trouwe klanten, 
zonder wie Kortmann Adviesgroep 
niet zou zijn wat het nu is, een keertje 
flink in het zonnetje te zetten. Door ze 
persoonlijk te bedanken en ze aanwe-
zig te laten zijn bij de officiële opening 
van het nieuw kantoor. Er werd flink 
gehoor gegeven aan de uitnodiging 
en velen maakten, onder genot van 
een lekker drankje en een hapje in een 
informele sfeer, kennis met de in stijl 
ingerichte ruimtes. 
De champagne om te proosten kleur-
de toepasselijk blauw en was hiermee 
helemaal in lijn met de bedrijfskleuren 
blauw en taupe. De heerlijkste hapjes 
van overbuurman I Fratelli vonden 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

AFVALWEETJE

Gun uw goede spullen een 2e leven,   
breng het naar de kringloop Het Goed.
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EXTRA COMMISSIEVERGADERING RUIMTE
U bent van harte welkom bij de commissievergadering. Agenda en 
bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl en liggen 
ter inzage in het gemeentehuis. 

19 november 2019 Extra Commissie Ruimte 
locatie: Het Klooster, aanvang 19.30 uur - Let op gewijzigde locatie

• Modules Mobiliteitsbeleid
• Nota duurzaamheid 2019-2023

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

DIKKE BANDEN RACE    
NUENEN 24 NOVEMBER
Word jij het nieuwe wielertalent?
Wielrenner Steven Kruijswijk is geboren en getogen 
in onze gemeente. Dit jaar werd hij 3e bij de Tour de 
France. Een hele prestatie! 
Steven is ambassadeur van de stichting “Klaar voor 
de Start”. Deze stichting wil de wielersport onder 
de aandacht brengen bij kinderen en organiseert 
daarvoor regelmatig Dikke Banden Races en nu ook in Nuenen, 
rond Het Park, vanaf 11.00 uur bij Het Klooster. Er zijn 3 catego-
rieën: kinderen van 7-8 jaar, kinderen van 9-10 jaar, kinderen van 
11-12 jaar. Het startschot en de prijsuitreiking worden verricht door 
Steven Kruijswijk. 

Hoe kun je meedoen? 
Het is niet nodig om dure materialen aan te schaffen. Meedoen kan 
gewoon op je normale (stads)fi ets, mountainbike of crossfi ets met 
een bandbreedte van minimaal 28 millimeter. Racefi etsen zijn niet 
toegestaan. Je kan je inschrijven via de website: www.klaarvoorde-
start.org Wil jij ook graag in de voetsporen treden van Steven? Meld 
je dan aan voor deze race!

De reconstructie van de Broekdijk ligt 
op planning De straatstenen worden 
machinaal gelegd met een Tigerstone 
(steenlegmachine). Met deze machine 
is het beroep van stratenmaker minder 
zwaar geworden. De stratenmakers 
kunnen rechtop blijven staan en hoeven 
bijna niet te bukken. De stenen worden 
met een kleine laadmachine (schovel) 
aangevoerd en gestort in de Tigerstone. 
Deze manier van machinaal straten is 
geschikt voor dit soort werk: het leggen 
van lange rechte wegen. Machinaal 
straten is een wettelijke verplichting 
opgelegd door het Rijk vanwege Arbo 
technische redenen. 

VERGUNNINGEN      
PERIODE 28-10-2019 EN 04-11-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Jubileum Blaasband de Klippeleaters 22 feb 2020 
Broekdijk/ Natuur-IJsbaan Oud Prinsen 30 nov / 15 mrt 
Gerwenseweg 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
31-10-2019 De Tienden 11 Kennisgeving melding Activiteiten-
  besluit Milieubeheer: wijzigen van een 
  bedrijf 
  
Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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

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

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

Word jij het  
nieuwe wielertalent?

ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 - 12.00u t/m 14.00u
HET PARK, NUENEN

(VAN 7 T/M 12 JAAR)

Dikke Banden Race

Inschrijven via www.klaarvoordestart.org

Dikke Banden Race

STARTSCHO
T &

P
R

IJSUITREIKING

RECONSTRUCTIE BROEKDIJK
Machinaal straten met Tigerstone rijbaan Broekdijk Eijkelkampen

St. Antoniusschut Eeneind Opwetten 

38ste schutsbroeder    
Paul Kemper ingeboond
De 38 ste schutsbroeder van de St. Antoniusschut Eeneind Opwetten ingeboond: 
Paul Kemper. Afgelopen vrijdag was het weer zover: er moest weer geboond wor-
den om een aspirant lid een volwaardig schutsbroeder te maken. Na het bonen 
konden de schutsbroeders Paul Kemper feliciteren met zijn nieuwe broeder-
schap. Natuurlijk pas nadat hij de eed had afgelegd, de statuten had getekend en 
zijn sjerp had gekregen van de hoofdman. Over een jaartje gaan we weer bonen, 
want ondertussen hebben zich al vijf aspirant broeders aangemeld!

Er word je iets aangeboden…
Ik moest laatst met de trein mee en ik kreeg een zitplaats van een aardige 
jongeman. Eigenlijk voelde ik me in eerste instantie wat ongemakkelijk, 
want nu moest hij de hele rit staan en ik kon prinsheerlijk voor het raam zit-
ten. Ik voelde me ook een beetje oud worden en daardoor opstandig. Mijn 
gedachten waren: “Ik kan nog best staan hoor, er mankeert mij niets.”

Ineke Snelleman

•	 Psychosociaal	therapie
•	 Begeleiding	bij	hoogsensitiviteit
•	 Familieopstellingen
Tel. 06-18850967
www.inekesnelleman.nl

Ik heb de plaats wel aangenomen en 
de jongeman bedankt. Hij was zo 
vriendelijk om op te staan en dan is het 
voor hem fijn als ik mijn dankbaarheid 
toon. Zo deed ik hem en mijzelf een 
plezier.
Tijdens een andere rit met het open-
baar vervoer zag ik een vrouw heel 
kribbig doen tegen iemand die op wil-
de staan. Met een verbeten gezicht 
bleef ze staan, ook al was het best las-
tig om zichzelf staande te houden in 
die volle schommelende bus. Ze was 
de jongste niet meer en ook niet zo 
goed ter been.
En toen dacht ik bij mezelf: “de volgen-
de keer doet deze aardige man niet 
meer zo vriendelijk, omdat hij toch een 
sneer krijgt als hij iets wil aanbieden.”

Als je gewoon iets aanneemt wat je 
wordt aangeboden, help je echt jezelf 
en een ander. Die ander krijgt een fijn 
gevoel als zijn gift wordt ontvangen. 
Geven is iets wat mensen leuk vinden, 
jij toch ook!

Kan jij al ontvangen?

Secretariaat voor 
Sinterklaaspost 
weer geopend
Nu al een brief schrijven aan Sinter-
klaas, dat kan. Zaterdag 16 november 
komt Sinterklaas weer aan in Neder-
land, dit jaar in Apeldoorn. Veel kinde-
ren willen echter nu al hun tekenin-
gen, verlanglijstjes en andere span-
nende verhalen kwijt aan Sinterklaas. 
Dit kan vanaf nu , want het secretariaat 
van Sinterklaas is weer geopend. 
Jaarlijks ontvangt dit secretariaat en-
kele duizenden brieven, met verlang-
lijstjes en tekeningen, van kinderen. 

Het postadres van Sinterklaas is: 
Sinterklaashof, 
Postbus 368, 5670 AJ Nuenen. 

Alle schrijvers krijgen een persoonlijk 
bericht terug van Sinterklaas op zijn ei-
gen briefpapier. Tientallen schrijfpie-
ten helpen de Sint daarbij. Wel moet 
de afzender duidelijk leesbaar zijn en 
moet er een postzegel (waarde 1) voor 
antwoord worden bijgesloten. Schrijf 
op tijd want brieven die na 1 decem-
ber worden gepost lopen de kans niet 
meer beantwoord te worden omdat 
deze dan niet meer vóór 5 december 
door PostNL op het retouradres van de 
kinderen bezorgd kunnen worden.
Zie ook www.sinterklaashof.nl 



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

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

  

 

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

Passie voor ons vak,
goed voor ons product en onze klant.

Gepaneerde Schnitzels
............................................................4 stuks 6,95
Herfst Rolletje
........................................................100 gram 2,10
100 gram Achterham +
100 gram Cervelaatworst ..................3,75
Hachee
“Kant en klaar uit eigen keuken” .....300 gram 3,75
Quiche Lorraine
“Bladerdeeg, ham, kaas, ui en ei” ......per stuk 1,50
Caprese Al Forno
“Biefstuk, tomaat en mozzarella” ....100 gram 2,45
Ook voor de Best Belegde Broodjes!!!

KOOPJE

SPECIAL

GEMAK

GEMAK

SPECIAL

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Jägermeister
+ zakflacon 0,7lt. €16,95

Cointreau
Triple sec 0,7lt. €19,95

Gorter
Jonger Jenever 1lt. €11,50

The Famous Grouse
Met 2 whisky glazen

Scotch Whisky 0,7lt. €15,95
Acties geldig van 7 t/m 28 november 

Altijd 
de lekkerste en gezelligste

Griek van Nuenen

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Openingstijden: Maandag t/m zondag 16.00 - 22.00 uur
Met Kerstmis en Oud&Nieuw geopend. Graag reserveren

Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, minimaal 2 personen
Legitimatie verplicht

NIEUWE GERECHTEN ALLEEN OM AF TE HALEN: 
   Alle dagen vanaf 16.00 tot 18.30 uur. € 9,95
   Meer informatie zie de website

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida
Sinterklaas 5 december

zijn wij geopend!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

De beste Griek in Nuenen

1e EN 2e KERSTDAG:
 à la carte 
vanaf 16.00 tot 23.00 uur - Aub reserveren! 

vanaf  € 15,50

zijn wij geopend!

1e

à la carte 
vanaf 16.00 tot 23.00 uur - Aub reserveren! 

Elpida

Kalli orexi Smakelijk eten

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

OPENINGSTIJDEN
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 NOVEMBER

voor 2 personen 1895

# Mini Loempia’s (6 stuks)

# Kipsaté (2 stuks)

# Tjap Tjoy
 diverse seizoensgroenten

# Babi Pangang in pikante saus

# Szechuan Kai Pien
 maiskipfilet in Szechuan saus (pikant)

# Daging Smoor
 Indisch gestoofde rundvlees

# Gestoomde Jasmijn rijst, nasi of bami naar keuze
 Mihoen een toeslag van 2,-

Kom gezellig bij ons in het restaurant genieten van meer 
dan 50 aziatische tapas gerechten. Zonder tijdslimiet.

Volwassenen: ma t/m do € 22,95 en vr t/m zo € 24,95 pp
Senioren 65+: ma t/m do € 18,95 en vr t/m zo € 20,95 pp
Kinderen t/m 11 jaar € 14,95

All You Can Asian menu

SPORTZOLEN • • • • STEUNZOLEN  CONFECTIESCHOENEN (SEMI) ORTHOPEDISCHE SCHOENEN  ADVIES

Tel: +31 (0)6 15 49 18 72 • www.demaatschoenmaker.com

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

WWW.KIKAEXTREME.NLWWW.KIKAEXTREME.NL

HA
LVE TRIATLONV

O
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O
O R K I K A

GO EXTREME FOR KIKA!

IRONMAN 70.3 BARCELONA - MEI 2020

IRONMAN 70.3 VICHY - AUG. 2020
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Heedoedemee op de Wederikdreef 
Door Caroline van Nes

Een paar maanden geleden werd me gevraagd of ik wilde aansluiten bij een nieuw te vormen team. Het werd mijn derde 
keer Heedoedemee. Ik twijfelde een tijdje omdat ik het bij mijn oude team prima naar mijn zin had gehad. Maar ik wilde ‘Pin-
ten voor Punten’ ook een kans geven om groot genoeg te worden, dus sloten mijn dochter en ik bij hen aan. Geen spijt van 
gehad, want het was een supergezellige avond, waarbij ik leuke nieuwe mensen heb ontmoet. En daar gaat het volgens mij 
om bij Heedoedemee.
We gingen wel heel serieus aan de slag; onder de vijftien volwassenen en een paar pubers werden de vragen verdeeld en ie-
dereen boog zich over zijn of haar laptop of telefoon. Soms werd er gezucht, was het veel te moeilijk, soms overlegd en ook 
gelachen. Precies zoals het moet zijn. De tijd ging razendsnel en aan het eind was het even stressen om alle bladen bij elkaar 
te zoeken en te nieten. De banaan moest er ook nog bij… Misschien nog een paar mensen erbij zoeken, maar voor een eer-
ste keer met een nieuw team ging het hartstikke goed! Bedankt Merijne en Edwin voor jullie gastvrijheid en tot volgend jaar. 

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

Wat zou u doen?
Die vraag krijgen we nog best vaak. Zoals onlangs. Een meneer op leef-
tijd was zichtbaar ontdaan dat hij na het overlijden van zijn geliefde 
vrouw zoveel keuzes moest maken voor haar afscheid. Hij was bang het 
verkeerde te kiezen. Meer dan 60 jaar waren ze samen geweest maar 
op de vraag of zijn vrouw zou hebben gekozen voor een begrafenis of 
crematie, moest hij het antwoord schuldig blijven. Ook de kinderen had-
den hier geen antwoord op omdat zij in hun gezin hier nooit over hadden 
gesproken. Ze kwamen er niet uit. Ten einde raad vroeg meneer wat onze 
uitvaartverzorger zou doen. 

Zélf kiezen!
Hoe graag we meneer ook zouden 
willen helpen, wij konden dat echt 
niet voor hem invullen. Wij konden 
hem alleen maar informeren maar de 
keuze moest hij zelf met zijn kinde-
ren maken. En hoewel er in saam-
horigheid een beslissing genomen 
werd, verdween niet alle twijfel of 
dit de gewenste keuze van hun dier-
bare was.

Maak het afscheid bespreekbaar
Ondanks dat het taboe rondom de 
dood gaandeweg minder wordt, 
zijn er  nog heel veel gezinnen waar 
niet wordt gesproken over dood en 
afscheid. Uiteindelijk krijgt iedereen 
hiermee te maken en het maakt het 
een stuk gemakkelijker als u weet 
wat u dan wilt of wat uw dierbare 
wilde. Ook het aangeven dat de 
nabestaanden mogen beslissen in 
bepaalde zaken is een keuze die fijn 
is om te weten. 

Leg uw uitvaartwensen vast
Denk daarom eens na wat u bij-
voorbeeld mooi vond bij een ander 
afscheid. Wat u zou willen of juist 
niet. En bespreek dat met uw dier-
baren of leg het vast. Ons docu-
ment ‘Mijn uitvaartwensen’, dat u 
kosteloos bij ons kunt aanvragen of 
downloaden op www.vdstappen.nl/
uitvaartwensen, kan u daarbij hel-
pen. Geheel vrijblijvend adviseren 
wij u graag bij het invullen en infor-
meren u over alle mogelijkheden. U 
zult merken dat het rust geeft, direct 
én als het moment daar is. Omdat u 
weet dat uw wensen straks duide-
lijk zijn en omdat uw nabestaanden 
weten dat ze het afscheid dan ver-
zorgen naar uw wens.

 
 

 Op stap met de jeugd        
van de Wentelwiek 

hadden alle leerlingen een bergsteen 
met daarop een persoonlijke tekst. Die 
stenen werden vervolgens op school 
op een speciale plek neergelegd waar-
na alle leerlingen tot slot een pel-
grimsdiploma ontvingen. De teksten 
op de stenen zijn vaak ontroerend en 
getuigen van een grote betrokkenheid 
van leerlingen: bij natuur, bij dieren-
welzijn, bij oorlog en vrede, bij een zie-
ke oma of opa, etc. Zie afbeelding met 
enkele voorbeelden. 

Doel van zo’n dag is om leerlingen 
eens te laten nadenken over zichzelf 
en met medeleerlingen in gesprek te 
raken. Dat gaat over allerlei onderwer-
pen: over hobby’s, over dromen, over 
toekomstverwachtingen, etc. Bewust 
is gekozen voor groep 8, immers deze 
leerlingen staan voor een grote veran-
dering in hun leven. Het is hun laatste 
jaar op de basisschool en ze zullen 
moeten kiezen voor een nieuwe 
school. Dat alles met alle onzekerheid 
en onbekendheid van dien. Maar als je 
met de leerlingen daarover praat, dan 
stralen ze zelfverzekerdheid uit en een 
bijna ontembare energie om aan het 
nieuwe te beginnen. In die zin is het 
een waar genoegen om met zo’n klei-
ne groep op stap te zijn en te horen 
wat hen allemaal bezig houdt. 

In de namiddag kregen de leerlingen 
een wat uitgebreider verhaal over een 
pelgrimstocht en de betekenis daar-
van als bezinningstocht. Verder gin-
gen ze als groep even naar de kerk om 
eens rond te kijken maar vooral om 
een moment van stilte te ervaren en 
de klassekaars aan te steken. Die werd 
vervolgens aan elkaar doorgegeven 
met een goede wens voor iedereen 
persoonlijk. Daarna werd terug gelo-
pen naar de Wentelwiek. In hun rugzak 

Veel mensen gebruiken bij een grote 
verandering bewust eens een pauze in 
hun leven en gaan bijvoorbeeld op 
pad zoals bijv. het Pieterpad van Pie-
terburen naar de Pietersberg in Maas-
tricht, een traject van 492 km. Of ver-
der, zoals ik ooit heb gedaan, met de 
fiets op pelgrimage naar Santiago de 
Compostela. Doel van al dit soort toch-
ten is in hoofdzaak eens tot jezelf ko-
men en nadenken over je toekomst. 
Geïnspireerd door dergelijke tochten, 
hebben we in samenwerking met de 
basisscholen een soort pelgrimsdag 
opgezet voor groep 8 van de basis-
school, zoals hiervoor beschreven. We 
doen dit nu al voor het tweede jaar en 
de ervaringen van de leerlingen zijn 
zeer positief. Graag willen we dan ook 
dit initiatief voortzetten waarbij ook 
het Nuenens College belangstelling 
heeft om met maar liefst 8 klassen een 
soortgelijke dag te organiseren, zij het 

Op 29 oktober ging een aantal begeleiders op stap met leerlingen van groep 
8 van de Wentelwiek. Er werd in groepjes van 5 leerlingen 10 tot 12 kilome-
ter gewandeld in de ochtend waarna alle groepen samen kwamen in het pa-
rochiecentrum van de Clemenskerk voor een afsluitende sessie. Het weer 
was prachtig: een beetje koud bij de start maar verder prachtig herfstweer. 

met een andere invulling van thema’s 
en gespreksonderwerpen. Maar dat 
betekent dat we over zo’n 30 tot 40 be-
geleiders moeten beschikken, willen 
we in kleine groepen op stap gaan ver-
spreid over verschillende dagen. Van-
daar een dringende oproep aan men-
sen die belangstelling hebben om 
eens mee te doen met dit soort fantas-
tische dagen. We zitten te springen om 
begeleiders. Bij belangstelling graag 
een mailtje of telefoontje naar mij: t.
bemelmans@upcmail.nl of tel.nr 040-
2834819. Rest mij dank te zeggen aan 
de begeleiders van onze Wentelwiek-
dag en aan de leerkracht van groep 8 
die alles zo goed had voorbereid in de 
klas. We hebben met zijn allen weer 
genoten van de ontembare energie 
van onze jeugd.

Iedereen welkom bij Kick-o�  
toneelstuk 75 jaar OLTM
Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Openluchttheater Mariahout werd 
gebouwd. Toneelvereniging Mariahout is ter gelegenheid van dit feestjaar 
bezig met het vormgeven van een toneelstuk. Heb je altijd al een keer in het 
mooiste openluchttheater van Nederland op het podium willen staan en wil 
je hetzelfde uitzicht hebben als Willeke Alberti, BZN, De Dijk of Direct ooit 
hadden? Dan heb je nu de kans. Kom 11 november naar de kick-o�  van de 
toneelvoorstelling van ‘De pioniers’ en geef je op om het openluchttheater 
eens van de andere kant te bekijken.

hout. De toneelvereniging heeft sinds 
1973 het theater als thuisbasis en ver-
zorgde vele voorstellingen. Daarnaast 
maken Marie-Christine van Lieshout 
en Wilbert Kuijpers, vrijwilligers bij 
Stichting Openluchttheater Maria-
hout, een boek over deze 75 jaar. Om 
spanning en dramatiek in het toneel-
stuk te krijgen, is de theatervoorstel-
ling voor een groot gedeelte fictie, 
toch zullen belangrijke ‘wapenfeiten’ 
over het theater in het toneelstuk aan 
bod komen. Het boek zal meer ge-
schiedenis omvatten en een tijdbeeld 
schetsen door een bundeling van in-
formatie uit diverse archieven, bron-
nen, foto’s en anekdotes van oogge-
tuigen. Tijdens de kick-off zal toneel-
vereniging Mariahout vertellen hoe 
ze hun nieuwste productie vorm zul-
len geven. Marie-Christine zal op deze 
avond een presentatie verzorgen over 
de geschiedenis van 75 jaar open-
luchttheater Mariahout. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom en na-
tuurlijk mag je je altijd opgeven om 
een jaar actief ‘op de planken’ te acte-
ren, al zijn het sinds 1986 straatste-
nen, maar dat is allemaal volgend jaar 
terug te lezen in een boek.

75 jaar het culturele hart 
van Mariahout
In 1945 was Mariahout nog veel hei-
de. Ruim tien jaar daarvoor bestond 
het uit vier gehuchten waar hardwer-
kende, katholieke boerengezinnen 
een bestaan op probeerden te bou-
wen. Kinderen konden al naar een 
kleine school, maar voor de kerk 
moesten ze, vaak te voet, naar Lies-
hout. Met de komst van Pastoor Jaco-
bus van Eijndhoven werden in 1933 
de gehuchten met elkaar verbonden 
en werd een kerk gebouwd. Met een 
processiepark en in 1935 een Lour-
desgrot ‘droomde’ de pastoor al van 
een openluchttheater waar mirakel-
spelen gespeeld konden worden. Na 
de bezetting kon hij dit plan in de 
praktijk brengen. I n 1945 begonnen 
in het kleine Mariahout bouwwerk-
zaamheden voor een prachtig open-
luchttheater. In 75 jaar is er in het the-
ater veel de revue gepasseerd. 

Toneelstuk en boek
Henrie Bouwmans nam de uitdaging 
aan om in opdracht van het theater 
een toneelstuk te schrijven over het 
theater voor toneelvereniging Maria-
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 Volle bak bij Nuenens Swingtime
Al ruim vóór aanvang van het concert van afgelopen zondag 3 november 
was de zaal meer dan vol. Het publiek had er duidelijk zin in. Trombonist 
Bert Boeren was deze middag onze gast. Zijn solo’s waren een lust voor het 
oor. Bij uitvoering van Het Mistige Rode Beest uit de � lm Turks Fruit kon je 
een speld horen vallen. 

jazz in deze regio al jarenlang volop 
promoot. Ook liet hij het publiek we-
ten dat de sfeer in De Watermolen van 
Opwetten hem deed denken aan Nicks 
Vollebregts Jazz café in Laren, waar de 
fameuze Dutch Swing College Band 
haar roots had. Tot slot: het publiek 
was geweldig, had de aandacht erbij, 
heel bijzonder in een cafésetting als af-
gelopen zondagmiddag.
www.jazzmasters.nl/bertboeren/ 
www.bigbandnuenen.nl

De inbreng van de andere solisten 
Harm Langermans op trompet, Tom 
van Zutven op trombone, Joep van 
den Broek op altsax, Rob Coers op gi-
taar en onze drummer Manfred Dik-
kers gaf extra kwaliteit aan het geko-
zen repertoire. Niet onvermeld mag 
blijven de battle in het nummer All of 
Me tussen Bert Boeren en Harm Lan-
germans en Tom van Zutven. Bert Boe-
ren haalde nog even dirigent Richard 
Beeren naar voren als degene die de 

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, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
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.

© 2019 - “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
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Roy Donders ontwerpt  
exclusieve kerstballenlijn in 
samenwerking met Coppelmans 
Stylist, modeontwerper en zanger Roy Donders komt met een eigen kerst-
ballenlijn. De kerstballen, in herkenbare Roy Dondersstijl, zijn vanaf 1 no-
vember exclusief verkrijgbaar in alle � lialen van tuincentrum Coppelmans. 
Roy Donders ontwierp de kerstballen in samenspraak met de creatieve af-
deling van Coppelmans. “Ik liep al een tijdje met het idee rond om een spe-
ciale gedenkkerstbal te ontwerpen”, vertelt Roy. “Er zijn al wel geboorte-
kerstballen, maar nog geen kerstballen om iemand te herdenken. En dat 
terwijl daar wel behoefte aan is.” 

Luxe uitstraling 
De kerstballen zijn van handgeblazen 
glas en hebben met hun gouden kleur 
en satijnen lintjes een luxe uitstraling. 
Roy: “De ballen moesten voor iedereen 
toegankelijk zijn, zowel qua prijs als 
qua looks. Daarom hebben we voor de 
combinatie van crème- en goudkleur 
gekozen. Dit past bij zowel bij een 
blauwspar als een boom met een rood 
accent”, legt Donders uit. Natuurlijk 
mag ook de typische Roy Dondersstijl 
niet ontbreken. Alle ballen zijn daarom 
voorzien van het logo van Roy Don-
ders. Volgens de Stylist van het Zuiden 

Kerstballenlijn 
Het idee van de kerstballenlijn ont-
stond eind vorig jaar tijdens de kerst-
borrel van Coppelmans in Nuenen. De 
Stylist van het Zuiden trad daar op 
voor het personeel. “Ik heb na mijn op-
treden mijn ideeën gedeeld met eige-
naar Patrick Coppelmans”. Die was 
meteen enthousiast: “Roy is een crea-
tieve ondernemer en bruist van de 
ideeën. Het idee van de gedenkbal 
sprak me aan, maar ik zag nog meer 
potentie. Uiteindelijk is het een hele 
lijn, met vijftien verschillende ballen 
geworden.” 

Mike van Wieringen wint Golden Glove

 
Sinds 2007 is Mike eigenaar van Golf-
school Geldrop in Geldrop. Met passie 
en enthousiasme probeert hij uit ie-
dere jeugd-, beginner- of gevorderde 
golfspeler het beste naar boven te ha-
len. Ook is Mike actief op het Youtube 
kanaal ‘Golfschool Geldrop’ waarmee 
hij met zijn wekelijkse ‘tip van de 
week’ duizenden golfliefhebbers uit 

Nuenenaar Mike van Wieringen 
met de Golden Glove onderscheiding 

is de lijn slechts het begin: “Ik barst nog 
van de kerstideeën, hopelijk kunnen 
we die volgend jaar presenteren.” 

Meet and greet 
Op zondag 10 november van 14.00 uur 
tot 15.00 uur is Roy Donders aanwezig 
in onze vestiging in Nuenen. 
Roy Donders, beter bekend als Stylist 
van het Zuiden, is een TV-personality. Zo 
had hij zes seizoenen lang zijn eigen rea-
lity show. Daarnaast runde hij zijn eigen 
kledingzaak. Met name de huispakken 
gingen als zoete broodjes over de toon-
bank. Inmiddels is Roy Donders vooral 
druk met zijn tv-carrière. Zo was hij te 
zien in Expeditie Robinson en in Ranking 
the Stars. Binnenkort is de Tilburger te 
bewonderen als deelnemer van de SBS-
schaatsshow ‘Dancing on ice’. 

 Zeemansliederen klonken   
als een klok in Gerwen
Zondagmiddag 3 november klonken er zeemansliederen in muziekcafé De 
Stam in Gerwen. Internationale shanties met passie en hartstocht gezongen 
door vier shantygezelschappen klonken als een klok, want zingen kunnen 
die zeemannen. En de vele bezoekers zongen gezellig mee. Gerwen aan zee, 
zo leek het wel die middag. 

werkliederen uit de oude zeilvaart ho-
ren. En ook prachtige nummers uit de 
internationale visserij. ‘Café vol Shan-
ties & Meer’ was dé gelegenheid bij uit-
stek om verschillende stijlen van het 
Shantyzingen te beluisteren en te be-
leven. 

De Nuenense groep Tres Hombres 
Shanty Crew nodigde voor ‘Café vol 
Shanties & Meer’ drie groepen uit: Two 
Sheets to the Wind uit België, The Wha-
lers uit Vlijmen en Ol’Hands Shanty-
men uit Apeldoorn. De vier gezel-
schappen lieten een mengeling van 

‘Tres Hombres Shanty Crew’ met Horst Rickels, Walther van Heeswijk en Adrian Snoodijk 
(v.l.n.r.), trad op in café De Stam in Gerwen…….(foto Cees van Keulen)

heel het land voorziet van de juiste 
technieken/adviezen van de verschil-
lende onderdelen in de golfsport.   
Kijk voor meer informatie op zijn You-
tube kanaal of op  de zijn website 
www.golfschoolgeldrop.nl

Op 1 november vond de uitreiking plaats van de Golden Glove Awards van 
Golfplaza Rijswijk. Genomineerd voor de categorie ‘beste golfpro’ heeft 
Mike van Wieringen uit Nuenen met trots de Golden Glove in handen mogen 
nemen. Met 95% van de stemmen mag hij zich een terechte winnaar en bes-
te golfpro van Nederland noemen.

Bruisende creativiteit    
op basisschool Sint Jozef
Lang voordat het Open Podium afgelopen vrijdagochtend zou beginnen, 
was de zaal van de Wettense Koppelaar gevuld met publiek. Oud en jong. 
Opa’s, oma’s, vaders, moeders, ooms, tantes, broers en zussen hadden zich 
verzameld. In afwachting van een speciaal programma dat door de leerlin-
gen van de basisschool en de meesters en ju� en was samengesteld.

Speciaal en gevarieerd en waar hard op 
geoefend was. Het Open Podium ging 
goed van start met een wervelende 
acrobatische dans van zes meiden, ge-
volgd door een grappig zelfbedacht to-
neelstukje over een muziekles.
Daarna was het tijd voor meer muziek 
met swingend gitaarspel en hierna zon-
gen de kleuters een mooi herfstliedje. 
Vervolgens was het weer lachen gebla-
zen met een moppentrommel en die 
werd weer gevolgd door een toneel-
stukje en een energieke dans van groep 
7-8 op de carnavalskraker ‘Roetewisser’. 
Groep 4-5-6 zong hierna gezamenlijk 
een vrolijk lied over verschillende fruit-
soorten.
Het Open Podium werd afgesloten met 
prachtige solozang en een leuk toneel-
stukje van groep 3, met een blije ritsel-
dans door een berg echte herfstblade-
ren.
Een pluim voor alle leerlingen van Sint 
Jozef (ook voor de twee die het Open 
Podium gepresenteerd hebben)! En 
eveneens een compliment voor de 
aparte aankleding: van de zelfgemaak-
te t-shirts van de dames van groep 7-8 
tot de paddenstoelenhoedjes van de 
kleuters, van de dierenmaskers van 
groep 3 tot de smakelijke fruitposters 
van groep 4-5-6. 
Al met al een hartstikke leuke, creatieve 
en gezellige ochtend en we kijken nu al 
uit naar het volgende Open Podium.
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Clown Arno Huibers trad op en maak-
te groot en klein tot tranen toe aan het 
lachen, er werd met steigerhout ge-
knutseld en voor de kinderen van de 
dagopvang was er ook nog de moge-
lijkheid geschminkt te worden. Deze 
laatste dag van oktober werd met 
recht een prachtige dag.

Kindcentrum Crijns Society
De dag na de feestelijke opening ga ik 
nog even langs bij het nieuwe kind-
centrum, voor een gesprek over de sa-
menwerking. Ik praat met Ine Dielis-
sen, locatiemanager Kids Society Erica 
en Thijs van Moorsel, directeur Crijns-
school. “Het verdergaan als kindcen-
trum houdt in dat we, naast die al eer-
dere samenwerking, nu ook beleids-
matig één visie uitdragen,” vertelt Ine 
vol trots. “We willen zorgen voor een 
veilig thuis gevoel voor al onze kinde-
ren, of ze nu op school zitten, op de 
BSO zijn of op de dagopvang verblij-

Het was best fris, zo vroeg in de och-
tend, maar het zonnetje scheen en alle 
kinderen van de beide locaties, van 
Kids Society Erica en van de Eenbes 
basischool de Crijnsschool, waren bui-
ten getuige van de onthulling van de 
nieuwe naam met logo en van de high 
five die beide bestuurders elkaar ga-
ven nadat ze symbolisch met kleuter-
lijm een lange slinger komende van 
twee kanten aan elkaar hadden ge-
plakt. De nieuwe naam Crijns Society 
is in de lijn van de pedagogische visie 
van het kindcentrum, democratisch 
gekozen: alle kinderen mochten mee-
denken.

Na de opening en een mooi woordje 
van de wethouder, was er taart voor 
iedereen. Welgeteld 500 stuks tom-
pouce met daarop het nieuwe logo, 
ontworpen door Lot Sauren, vonden 
hun weg naar hongerige mondjes. En 
de rest van de dag was het feest. 

ren, of ze nu op school zitten, op de 
BSO zijn of op de dagopvang verblij-

hun weg naar hongerige mondjes. En 
de rest van de dag was het feest. 

ren, of ze nu op school zitten, op de hun weg naar hongerige mondjes. En 
de rest van de dag was het feest. 

Startschot en prijsuitreiking door Steven Kruijswijk

Dikke Banden Race in Nuenen
Op zondag 24 november wordt in het Park in Nuenen van 12.00 tot 14.00 uur een 
Dikke Banden Race gehouden. Ben je tussen 7 en 12 jaar dan is dit de kans voor de 
start van een glanzende wielercarrière. Aanmelden via  www.klaarvoordestart.org

Word jij het  
nieuwe wielertalent?

ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 - 12.00u t/m 14.00u
HET PARK, NUENEN

(VAN 7 T/M 12 JAAR)

Dikke Banden Race

Inschrijven via www.klaarvoordestart.org

Dikke Banden Race

STARTSCHO
T &

P
R

IJSUITREIKING

D66 Nuenen 
c.a. nodigt u uit
Politiek café over de stikstofcrisis 
met Tweede Kamerlid Rutger Scho-
nis (D66), gedeputeerde van Noord-
Brabant Rik Grasho�  (Groen Links), 
wethouder Helmond Gaby van den 
Waardenburg (D66), Tiny van den 
Eijnden (raadslid voor D66/Hart 
van Asten en agrariër en lid Provin-
ciale Staten Janneke van Kessel 
(D66).

Samen met D66 De Kempen, D66 Hel-
mond en D66 Eindhoven organiseert 
D66 Dommelvallei (D66 Dommelval-
lei bestaat uit D66 Geldrop, D66 Son 
en Breugel en D66 Nuenen c.a.) op 
woensdag 20 november 2019 een 
bijeenkomst over de stikstofproble-
matiek.

Na de uitspraak van de Raad van State 
is er een heuse 'stikstofcrisis' ontstaan.
Wat betekent deze uitspraak voor bij-
voorbeeld de bouw van woningen, de 
landbouwsector en vele andere be-
langrijke projecten die nu stil dreigen 
te vallen?

Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid 
voor D66 lanceerde onlangs zijn plan-
nen voor de toekomst van de land-
bouwsector in Nederland.
Rutger Schonis, Rik Grashoff, Gaby 
van den Waardenburg, Tiny van den 
Eijnden en Janneke van Kessel willen 
samen met u deze 'stikstofcrisis' be-
spreken.

We heten u van harte welkom op 
woensdag 20 november 2019 in Cen-
trum Hofdael te Geldrop. Inloop vanaf 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

We vragen u vriendelijk om u aan te 
melden via J.Hoeve@onsnet.nu , zo-
dat we een idee hebben hoeveel 
mensen we kunnen verwachten. 

High � ve voor   
Kindcentrum Crijns Society
Door Mariët Jonkhout

Samenwerken als ‘goede buren’ deden ze al lang maar sinds donderdag 31 
oktober is de samenwerking ook o�  cieel, met de opening van Kindcentrum 
Crijns Society door wethouder Hetty Tindemans. 

ven,” vult Thijs haar aan. “We werken 
volgens een logische doorlopende lijn 
waarbij we samen naar de kinderen 
kijken en de overgang naar bijvoor-
beeld een groep 1 zacht kunnen laten 
verlopen”. Ine: “Dat wil overigens niet 
zeggen dat er geen kinderen van an-
dere scholen meer op deze locatie van 
Erica terecht kunnen hoor, iedereen is 
welkom van welke school dan ook en 
voor zowel voor- als naschoolse op-
vang.” “We blijven natuurlijk twee ver-
schillende daken hebben,” vertelt Thijs 
“en dat is voor de kinderen ook wel erg 
prettig. Zo zitten ze niet de hele dag in 
alleen maar een schoolse omgeving. 
We werken wel volgens dezelfde pe-
dagogische lijn. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de ‘sociaal sterke groep’. 
Deze visie waarbij de manier hoe je 
met elkaar omgaat, wat de onderlig-
gende verhoudingen zijn en hoe con-
flicthantering wordt opgepakt, heb-
ben we als Crijnsschool een aantal ja-

ren geleden omarmd. Inmiddels is 
deze visie volledig overgenomen door 
heel Kids Society Erica en het is fijn dat 
alle neuzen dezelfde kant op staan.” 
“We hebben er zin in om er met z’n al-
len onze schouders onder te zetten en 
van Crijns Society een succes te ma-
ken. Daar hebben we al werk van ge-
maakt door onze eerste medewerker 
aan te trekken die op beide locaties 
werkzaam is.” 

Informatieavond    
Vormsel Parochie Nuenen
Op vrijdag 15 mei 2020 komt bisschop De Korte naar Nuenen om het H. 
Vormsel toe te dienen. Voor het ontvangen van het vormsel komen alle kin-
deren van groep acht in aanmerking die door het doopsel op weg gezet zijn 
naar een leven als christen. Door dit sacrament worden de vormelingen uit-
genodigd een eigen keuze te maken om deze weg te blijven volgen.

Wij als parochie willen betrokken blij-
ven bij deze keuze en daarom lijkt het 
ons zinvol om ons samen hierover te 
bezinnen. Door middel van deze brief 
nodigen wij zowel de vormeling als 
zijn ouders uit voor een informatie-
avond (dinsdag 12 november), omdat 
we denken dat jullie samen een keuze 
maken voor het vormsel. Ook als u nog 
niet besloten heeft of uw kind aan het 
Vormsel deelneemt bent u van harte 
welkom!
Tijdens deze informatieavond willen 
wij graag iets vertellen over de wijze 
waarop wij naar het vormsel toe wer-
ken. Het aardige van de voorbereidin-
gen op het vormsel is dat je anderen 
leert kennen en dat je op een andere 
manier naar jezelf kijkt. De volgende 
vragen komen aan bod: wat zijn jouw 
talenten, wat is jouw droom (missie), 
hoe denk je die droom te bereiken, wie 
kan jou daar bij helpen, wil je daar wel 
hulp bij accepteren of wil je alles zelf 
doen, kan jij anderen helpen (om hun 
droom te bereiken of op een andere 
manier)? En deze vragen kan je verta-
len naar ‘geloven’. Geloof jij in jezelf, in 
je eigen droom (missie), geloof je in de 
toekomst en in anderen (die jou kun-
nen en willen helpen)? Kortom, als je je 
vormsel gedaan hebt ben je sterker 
geworden. 
Hoe we bovenstaande vorm gaan ge-
ven zal dus aan bod komen tijdens de 
informatieavond op dinsdag 12 no-
vember in het parochiecentrum van 
de H. Clemenskerk, Park 55. Deze 
avond begint om 19.00 uur en we ver-
wachten rond 20.00 uur de avond af te 
sluiten. 

De opzet van de avond is als volgt: 
1.  een algemene inleiding voor ou-
ders en jongeren.
2.  de jongeren gaan naar een aparte 
ruimte om met elkaar na te denken 
over keuzes die je kunt maken en de 
betekenis van het vormsel; tegelijker-
tijd wordt met de ouders dieper inge-
gaan op de betekenis van het vormsel.
3.  het bespreken van praktische za-
ken als de inschrijving, de werkwijze 
van het project en wat verder nog ter 
sprake kan komen.

Tijdens deze avond zijn inschrijfformu-
lieren aanwezig. Indien u dat wenst 
kunt u uw zoon/dochter direct in-
schrijven. Wij vragen u een bijdrage in 
de kosten van € 30,- direct bij de in-
schrijving te voldoen. Indien u niet be-
sluit om direct in te schrijven dan is er 
een tweede mogelijkheid tot inschrij-
ven en wel op maandag 18 november 
in het parochiecentrum (Park 55) tus-
sen 19.00 en 19.30 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Han Waalen via e-mail vormelingen@
parochienuenen.nl
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Raoden Maor; wie trekt de kar    
van de Raod van Zatterdag?
Je hoort het overal, het gonst in Nuenen en omstreken van de geruchten 
over de nieuwe carnavaleske hoogheden. Wie gaat tijdens carnaval 2020 de 
scepter zwaaien over ons prachtige dorp? De PKC van de Raod van Zatter-
dag heeft weer drie nieuwe aanwijzingen losgelaten:

zondag 17 november om 14.00 uur  
naar onze residentie Parkhotel Auber-
ge Vincent. Na het afscheid van Prins 
Parade en zijn adjudant Junior zal onze 
nieuwe kartrekker op spectaculaire 
wijze onthuld worden. Houd onze 
facebookpagina en de Raoden Maor 
pagina in de gaten!

 

4.  Ben ik altijd hyper of ben ik de 
 eeuwige twijfelaar? Of zijn we dit 
 beide?
5.  Pino zingt ‘Alles blauw’.
6.  Welke keizer wat het ook weer?

Heb je al een idee? Of ben je zojuist op 
een verkeerd spoor gezet? Kom op 

De een na   
laatste hints!
Ben jij ook al aan het aftellen? Wij wel! 
Tot carnaval 2020 natuurlijk, maar 
eerst tot het Dwèrsdebuut op 15 no-
vember. Een keigezellig & superspan-
nend avondje waar om 23.11 ofwel 11 
over 11 zal worden onthuld wie onze 
nieuwe doorluchtige hoogheid gaat 
worden. Aan onderstaand lijstje heb-
ben we weer 2 nieuwe hints toege-
voegd. Raden maar! 

 1. Er was eens…

 2. Het lijkt verleden tijd…

 3. Niet bepaald sfeer verhogend…

 4. Een vooruitziende blik…

 5. Lezer gegroet…

 6. Goed geconserveerd…

 7. Het kan 2 kanten op… 

 8. Geen moer aan….

Volgende week vrijdag zeker gezellig 
naar Het Klooster komen om te kijken 
of je het goed had. Alaaf!

Nieuwe 
Jeugdprins(es)?
Tijdens een gezellige en spannende 
feestmiddag op 16 november in Het 
Klooster zal de nieuwe Jeugdprins(es) 
van de Dwèrsklippels bekend worden 
gemaakt. Na het afscheid van Prins 
Joshua en Prinsessen Anouk en Kyra, 
die met hun lied de beat er tijdens car-
naval 2019 goed in hadden, is het tijd 
voor een superleuk spel: ‘Bellen op ei-
gen risico’, vergelijkbaar met Betreden 
op eigen risico van Zapp. Dat wordt 
dus keileuk! Zeker als iedereen al hun 
vriendjes en vriendinnetjes meene-
men! Tijdens het spel komen er veel 
hints voorbij die verwijzen naar het 
nieuwe prinselijke gezelschap en de 
school waar zij vandaan komen. Dus 
het is ook nog eens heel erg spannend 
wie er onthuld gaan worden! Hieron-
der de volgende drie hints om je een 
beetje meer op weg te helpen:

6.  De waarheid ligt in het midden
7. Vanaf deze hoogte is het mooi 
 wonen
8.  Wij hebben de snelste

Dus alle kinderen uit Nuenen: tot za-
terdagmiddag 16 november in Het 
Klooster.
 

Jeugdprins(es)?

Raoden Maor; wie trekt de kar    

Ben dur bij in ons Narregat:    
wie wor ut? (4)
De storm rondom het raden van onze nieuwe hoogheden is ondertussen 
een beetje gaan liggen. Sommigen zeggen het te weten, maar komen voor-
alsnog niet verder dan ene Pipo de C. of good old Mama L. Kortom, bijna ie-
dereen tast volledig in het duister. Waarschijnlijk gaat dit komend weekend 
veranderen als CV De Wetters hun nieuwe Prins(es) bekend maakt. Wij ver-
wachten dat daarna de nieuwsgierigheid bij de narren weer aangewakkerd 
zal zijn en dat de jacht weer ten volle geopend zal worden.

lukkig is hij ook dit jaar niet ontmas-
kerd en kunnen wij met een gerust 
hart verder gaan met het geven van 
nog meer uiterst bruikbare tips.

Tip 7: Ze zijn niet bepaald stuurloos

Tip 8: Ze hebben er exstream veel 
  zin in.

 Ondertussen beweegt onze prins(es) 
zich gewoon onder de Gerwenaren en 
laat zich overal zien. Misschien was er 
afgelopen weekend wel een belangrij-
ke taak weggelegd voor onze nieuwe 
kartrekker en verschool hij zich achter 
een masker tijdens de altijd succesvol-
le Halloweentocht in Gerwen. Of… 
schitterde hij door afwezigheid? Ge-

Ben dur bij in ons Narregat:    Ben dur bij in ons Narregat:    Ben dur bij in ons Narregat:    Ben dur bij in ons Narregat:    

Zaterdagavond 16 november in Het Klooster

Pieter Fitters Jaarconcert
Op 16 november vindt weer het traditionele Pieter Fitters Jaarconcert plaats, 
onder de muzikale leiding van onze dirigent Ton van de Weem en met piano-
begeleiding van Jos van Erp. 

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
nuenensmannenkoor@onsnet.nu 
www.nuenensmannenkoor.nl

Wij zijn blij dat voor deze gelegenheid 
de Falcon Town Jazz Band, een enthou-
siaste groep muzikanten die in het bij-
zonder Dixieland Jazz ten gehore 
brengt, onze gast wil zijn. Het belooft 
een muzikaal veelzijdige avond te wor-
den. Zoals gebruikelijk wordt u vanaf 
19.00 uur ontvangen met een kopje 
koffie of thee met iets lekkers en is er in 
de pauze voor u een drankje. In de 
pauze worden loten verkocht voor 
onze traditionele grootse tombola met 
aantrekkelijke prijzen. De trekking 
vindt plaats direct na afloop van het 
concert tijdens een gezellig samenzijn 
op het Rabobankplein. De Falcon Town 
Jazz Band zal ook hier voor de muzika-
le omlijsting zorgdragen. 

Vanaf maandagmiddag 4 november zijn 
toegangskaarten te koop voor € 12,50 
per stuk bij Crooijmans Mannenmode 
aan de Parkstraat 9/B te Nuenen. 
Het concert vindt plaats zaterdag 16 no-
vember in de theaterzaal van Cultureel 
Centrum Het Klooster, Park 1 Nuenen. 

Nog 105 dagen tot carnaval…
Het is alweer bijna de elfde van de elfde, oftewel 11 november. Dat betekent 
dat het carnavalsseizoen weer gaat beginnen. Al sinds een paar jaar is dit 
ook voor Café Ons Dorp de gelegenheid om dit met een gezellige feest-
avond te openen. Terwijl er bij elke vereniging een nieuw stel kartrekkers 
klaar staan om zich vol enthousiasme op carnaval te richten, is het ook met-
een een periode waarbij afscheid wordt genomen. 

Maar voor het zover is opent Café Ons 
Dorp het nieuwe carnavalsseizoen op 
vrijdag 8 november. Deze avond zal 
Duo Two for You zorgen voor muzikaal 
entertainment. Duo Two for You heeft 
voor velen geen introductie meer no-
dig, volop feest en humor, dat vat het 
wel samen.

Met nog 105 dagen tot carnaval 2020 
zullen alle huidige prinsen en prinses-
sen met elk hun gevolg nog één keer 
onofficieel samen komen. Het belooft 
een gezellige stapavond te worden 
waarbij iedereen van harte welkom is. 
Het aftellen kan weer beginnen!

Café Ons Dorp, vrijdag 8 november 
vanaf 21.00 uur , toegang is gratis! 
 

Muzikaal optreden     
van De Bloe Noots
Op zondag 10 november verzorgt Muziekgezelschap De Bloe Noots uit 
Sterksel een gratis optreden voor bewoners en overige inwoners van Nue-
nen in Gasterij Jo van Dijkhof. Van 14.30 - 17.00 uur spelen zij hun eigentijd-
se muzikale repertoire. Hiermee geven zij gehoor aan de oproep van bewo-
nerscommissie Jo van Dijkhof om de oude muziekzondagmiddagen weer 
nieuw leven in te blazen. 

der van de woningstichting. “Het is een 
belangrijke ontmoetingsplek voor de 
bewoners en omwonenden en daar-
naast maken tal van verenigingen en 
organisaties gebruik van de ruimte. De 
Gasterij heeft dus een belangrijke so-
ciale functie in de wijk.” 
Om die reden heeft Helpt Elkander zich 
ook sterk gemaakt voor het open hou-
den van de Gasterij na de aangekon-
digde sluiting door Archipel begin dit 
jaar. Samen met de gemeente, bewo-
nerscommissie, bewoners, gebruikers 
en Archipel is het gelukt de voorzie-
ning open te houden, in ieder geval tot 
het einde van het jaar. Het initiatief om 
er een succes van te maken ligt nu bij 
de bewonerscommissie en de gebrui-
kers. Tot nu toe is dat ze goed gelukt!
Het optreden van de Bloe Noots is een 
voorbeeld van een initiatief dat door 
de bewoners zelf is opgepakt. De man-
nen en vrouwen van de Bloe Noots 
maken al een flink wat jaren samen 
muziek, vooral voor de lol en gezellig-
heid. Zij hopen op een drukke en ge-
zellige middag! U komt toch zeker 
ook? 

De verhuurder van het gebouw, Wo-
ningstichting Helpt Elkander, facili-
teert dit optreden. “Wij vinden het be-
langrijk dat er een voorziening zoals 
de Gasterij is en blijft in Nuenen Zuid”, 
aldus Bas Maassen, directeur-bestuur-

Gipsy Muziek bij     
Dorpsboerderij Weverkeshof

Gipsy Mood 
raakt de 
gevoelige snaar
De muziek van de Gipsy Mood vind 
zijn roots bij Oost Europese muziek, Zi-
geuner - Klezmer - Balkan. Met tempe-
ramentvolle, dynamische, maar vooral 
ook melancholische zwoele klanken 
weet deze muziekgroep een heerlijke 
sfeer te creëren.
Uitwaaierend in westelijke richting 
vindt Gipsy Mood natuurlijk de Gipsy-
Jazz van de Hotclub de France met zijn 
swingende muziek op zijn pad, maar 
ook Franse chansons en een enkele 
fado passeert de revue. Ook de Ameri-
kaanse swing , ballads en blues num-
mers verhogen de internationale feest-
vreugde. Gipsy Mood dompelt zich zo 
gezegd onder in de wereldmuziek.
Het brede repertoire is niet zo verwon-
derlijk als je weet dat deze musici el-
kaar leerden kennen vanuit zeer ver-
schillende achtergronden, zoals de 
Jazz, pop, klassiek en folk.
Herkenbare swingende evergreens en 
populaire melodieën, met zigeuner-
saus overgoten, zijn de extra ingre-
diënten die zorgen voor een fantasti-
sche middag Gipsy Mood.

De muziekgroep bestaat uit:
Linda van Tilborg Zang
Pierre Koolen Viool
Theo de Jong Gitaar
René Ziedses des Plantes Klarinet
Arno Strijbosch Contrabas

Zondagmiddag 10 november, 15.00 
-17.00 uur. Vrij entree.

Schrijfwedstrijd 
Brabants Dialecten 
festival
Op zondag 14 juni 2020 wordt voor de 
veertiende keer het Brabants Dialecten-
festival georganiseerd in Lieshout. Tra-
ditiegetrouw is aan dit festival een 
schrijfwedstrijd verbonden. Het thema 
van de schrijfwedstrijd is dit keer: ‘Liefde 
is ‘t skonste um te hebbe’. Op de website 
www.brabantsdialectenfestival.nl is de 
toelichting op het thema te vinden. 
Er kunnen verhalen, gedichten en lied-
teksten ingestuurd worden die geba-
seerd op het genoemde thema en ge-
schreven zijn in het eigen Brabantse 
dialect. In het reglement staat om-
schreven hoe de teksten aangeleverd 
kunnen worden en welke omvang toe-
gestaan is. De teksten moeten voor 1 
maart 2020 gestuurd worden naar De 
Stichting Brabants Dialectenfestival, 
p.a. Dorpsstraat 75, 5737 GB Lieshout 
onder vermelding van: schrijfwedstrijd 
of digitaal naar secretariaat@brabants-
dialectenfestival.nl. Inzendingen ont-
vangen een ontvangstbevestiging.

 Halloween in en rond   
Ons Dorp wederom geslaagd
De laatste zaterdag van oktober is de afgelopen jaren, traditiegetrouw, Hal-
loween in Ons Dorp. Ondersteund door een enthousiaste groep vrijwilligers 
wordt er ieder jaar een heuse spooktocht uitgezet. Dit jaar was de tocht te 
bewandelen middels een GPS-app en moest men gaandeweg de route een 
‘moord’ oplossen. Via diverse angstaanjagende posten zou men d.m.v. ver-
schillende aanwijzingen de juiste dader kunnen vinden.

Al met al weer een geslaagde avond 
waarbij tijdens de afterparty in Café 
Ons Dorp nog gezellig door gefeest 
werd. 
Via deze weg nog een extra dank aan 
alle vrijwilligers die deze avond moge-
lijk hebben gemaakt.

Buiten de diverse schrikmomenten 
wordt Halloween ook ondersteund 
door de prachtige schmink creaties en 
bijpassende kledij. Ook het merendeel 
van de deelnemers had er werk van ge-
maakt en zo leek het bijna wel carnaval 
door al die verschillende creaties.

- CAFÉ - 



UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

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

PUZZELHOEKWeek 45

Horizontaal: 1 rondtrekkende steppebewoner 6 rustbank 12 vader 
13 open plek in een bos 15 gedenknaald 18 vermakelijk 20 onbepaald vnw. 
21 bezittelijk voornaamwoord 23 werkschuw 24 dapperheid 26 Europese taal 
28 jong roofdier 29 tamelijk 31 iedereen 33 cachot 34 deel v.e. korenhalm 
36 eetbaar knolletje 38 wijnmaat 41 restaurantbediende 43 krachtig 45 Chinees gerecht 
47 horizon 49 eenheid van weerstand 51 telwoord 52 speeltoestel 55 uitmuntend 
58 mousserende Duitse wijn 59 vrij 60 zoals het hoort 61 pl. in Drenthe.58 mousserende Duitse wijn 59 vrij 60 zoals het hoort 61 pl. in Drenthe.

Verticaal: Verticaal: 2 ontsluiten 3 vreemd 4 vrouwtjesaap 5 marterachtig roofdier 7 bergweide 8 krap 2 ontsluiten 3 vreemd 4 vrouwtjesaap 5 marterachtig roofdier 7 bergweide 8 krap 
9 lokspijs 10 opscheppen 11 leesteken 14 precies 16 pratende vogel 17 bladgroente 9 lokspijs 10 opscheppen 11 leesteken 14 precies 16 pratende vogel 17 bladgroente 
18 deel v.e. open haard 19 telwoord 22 numero 25 Germaanse dondergod 18 deel v.e. open haard 19 telwoord 22 numero 25 Germaanse dondergod 
26 hoofdstad van Frankrijk 27 lang en smal 28 tegenhouden 30 opperwezen 32 vernis 26 hoofdstad van Frankrijk 27 lang en smal 28 tegenhouden 30 opperwezen 32 vernis 
35 Arabische koffie 36 gelijkspel 37 stuk hout 38 behoeftig mens 39 zeer boos 35 Arabische koffie 36 gelijkspel 37 stuk hout 38 behoeftig mens 39 zeer boos 
40 circusbaan 42 deel v.h. zitvlak 44 Eerwaarde Heer 46 vreemde munt 48 zwaardwalvis 40 circusbaan 42 deel v.h. zitvlak 44 Eerwaarde Heer 46 vreemde munt 48 zwaardwalvis 
50 indianentent 53 optater 54 gravure 56 masker 57 troefkaart.50 indianentent 53 optater 54 gravure 56 masker 57 troefkaart.

P A T R IJ S P O O R T
C U R V E T N O O R S

J E D T A U G E G P S
O L M C O N T A C T V A T
J L R R IJ N H K D IJ
O O R A R T S S T E N G E L

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

I B I Z A E E D E L E
B L I N D G A N G E R

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

Oplossingen wk 44
H O O G G E A C H T O L A J S

H N M U I S S T I L E V R E K

A E O N N D K P O F B R O E K

L T D V B W E A E R U E Y O V

F I B E R I O O T U T A N G A

G U T T E E P T M E Z E B I W

O R E R N D P S E L B G K I G

D F P E G E A E I R E O N V N

D H M P L R S E T S L D A O A

D I O X R L R F A E E I E R A

N N R E O E T S N I M N E T D

E K T E S F E K O E Z T E H L

Z E P I C A I E D A H C S G O

A N D D S T E I G E R V U E O

R U E L K D W E R G K E E S S

O V E R V L O E DO V E R V L O E D

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.

AANVOERDER
ALIAS
CHILI
DAGJE
DIASERIE
DRIEKWART
EENSGEZIND
ENTREE
EVENVEEL
FATWA
FILMTALENT
GALANT
GIETER
GRIMAS
HALFZACHTHALFZACHT
INGAANINGAAN
JAZZGITAARJAZZGITAAR
JUDASJUDAS
KAMERHEERKAMERHEER
KUDDEKUDDE
KWAALKWAAL
LEIDINGNETLEIDINGNET
LEUZE
MENSEN
NURKS
PAUZE
PEDICURE
PEIZE
PRAAT
REACTIE
RECEPT
RELIEF
SCHAAKTERM
SPOED
STREKKING
SWING
SYMFONIE
TAPKAST
UITKEREN
VEULEN
ZESSTEMMIG
ZOUTZAK

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

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

2 4
7 2 1

1 8 3 6
9 4 7 6

4 1 3
6 8 9 4

3 1 5 6
9 8 6

5 4

Sudoku

week 43, Mw. A. Jacobs, 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 

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. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

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.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

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

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

040 283 1675

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

PRANA YOGA STUDIO, 
ontdek de genezende wer-
king van ontspannings-
yoga! Volg eerst 3 kennis-
makingslessen voor €30,- 
Aanmelden en info: Corina 
van Dommelen, ’t Hofke 59, 
5641 AJ Eindhoven. 040-
2840430 & 06-27055614. 
www.pranayogastudio.nl

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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)

Nieuwe staart de Roosdonck 
mede dankzij legaat nazaat 
Vincent van Gogh
Molen De Roosdonck in Nuenen krijgt een nieuwe 
staart. Op 4 november zijn de werkzaamheden o�  cieel 
begonnen. Bijzonder hierbij is dat de � nanciering er-
van mede mogelijk is gemaakt door een legaat van Jo-
han van Gogh, een nazaat van Vincent van Gogh. De we-
reldberoemde schilder heeft De Roosdonck meermalen 
op het doek vastgelegd. Met de besteding van het le-
gaat wordt de nauwe band van de familie Van Gogh met 
de molen uit 1884 in zekere zin herbevestigd.

Molenfonds Het legaat vormt de helft van het bedrag van 
€ 31.612 euro dat het Molenfonds heeft toegekend voor 
dit groot onderhoudsproject. De totale kosten van het 
werk bedragen € 45.160,-
Er zit nog een opmerkelijke aspect aan deze ingrijpende 
opknapbeurt. Voor de nieuwe staartconstructie die de 
molen krijgt, wordt een voormalige afgekeurde roede van 
een Rotterdamse molen gebruikt. De staart(balk) van de 
molen is een verticale zware balk, reikend vanaf de molen-
kap naar beneden. Onderaan is deze balk verbonden met 
het kruiwerk waarmee de molenkap op de wind kan wor-
den gezet. In de Brabantse molenbouwtraditie worden 
voor deze zware constructie vaak oude molenonderdelen 
hergebruikt. Deze traditie wordt nu voortgezet bij De 
Roosdonck.

Vlnr. Rik Buitenhuis, molenaar in opleiding, Hennie Merks, eige-
naar van de molen en vrijwillige molenaar Mario Collombon 
met een reproductie van een tekening van Vincent van Gogh bij 
De Roosdonck. (foto: Jan Klerksdonck)
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Zaterdag 16 november
14.00 uur .Jeugdprinsenbal Dwérsklippels

Prinselijke feestmiddag. Het Klooster
19.00-21.00 uur Licht op Oude Landen

Begraafplaats Oude Landen

Zondag 17 november 
13.30 uur en 16.30 uur Intocht Sint Nuenen

 Route: via dorpsboerderij Weverkeshof 
richting kiosk in het Park 

naar sporthal de Hongerman

Zondag 17 november
Doorkomst veldronde Tourclub Stiphout

Locatie: Nuenen grondgebied
12.00-17.00 uur Open Huis Ruimte in Beeld

Dubbestraat 61 (voorheen 9a) Nuenen

Zondag 17 november 
14.00 uur Raod van Zatterdag

residentie Parkhotel Auberge Vincent
15.30 uur Sunny Blues presenteert 
The Marbletones. In Cafe Schafrath

Zondag 10 november
14.30-17.00 uur Muzikaal optreden van de 
Bloe Noots. Gasterij Jo van Dijkhof Nuenen

15.00-17.00 uur Gipsy Muziek
Weverkeshof Nuenen

Zondag 10 november
14.30 uur Cultuur Overdag - lezing 

Alfred van Cleef: 
‘Verborgen geschiedenis van Nune Ville’ 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Donderdag 14 november
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

Dropbox - opslag in de Cloud
Bibliotheek Nuenen, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdagavond 15 november 
20.11 uur Dwèrsdebuut in Klippelgat. 

Het Klooster

Zaterdag 9 november
17.30 De Proeverij 2019. Lions Club Nuenen

kookstudio van John Geven
20.00 uur Prinsenbal CV De Wetters 

Nederwetten. MFA Nederwetten

Zaterdag 9 November
20.00 uur Allerzielen concert 

H. Clemenskerk Nuenen
20.00 uur Maxpoint and 

the Jumping WhirlWinds. Het Klooster

Zaterdag 9 november, 
20.30 uur Cabaretvoorstelling ‘Guzmán’ 

door Javier Guzman
Ons Tejater, 

Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout.

Zondag 10 november
14.00 - 16.00 uur WLG concert, La Quête 

en Fiabe, Cafe de Stam in Gerwen
14.00-15.00 uur Meet & Greet Roy Donders

Tuincentrum Coppelmans

Vrijdag 8 en zaterdag 9 november 
Vanaf 09.30 uur VrouwenVereniging 

Nuenen-Gerwen bakt wafels
 bij Jumbo Grimberg

Vrijdag 8 november
10.00 uur De mantelzorgdag 

Het Klooster 
20.00 uur kienavond Carnavalsvereniging 

de Roapers. Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 8 november
21.00 uur Opening carnavalsseizoen

Cafe Ons Dorp

Zaterdag 9 november
Uitslag en feestavond Heedoedemee

10.30 uur Bier ruilbeurs
Bavaria Brouwerij café Lieshout

17 november -15 december: 
Kunstexpositie ‘ Fair is fair’ 

Woensdag en zondag 13.00-17.00, 
vrijdag 13.00-20.00 

SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

t/m zondag 8 december
Expositie ‘La Sfumatura’

Ruimte in Beeld
Dubbestraat 61 (voorheen 9a) Nuenen

  Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

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

In samenwerking met Yarden

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk
info@degroofuitvaart.nl  www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 9 november 18.30 uur: Géén 
viering in verband met het Allerzielen-
concert. 
Zondag 10 november 11.00 uur: vie-
ring, volkszang met klein koor, voor-
ganger pastoraal werker P. Peters.

Misintenties:
Zondag 10 november 11.00 uur: Marie-
Anne Koster - Schulten; Jeanne Straat-
hof - Scholtens; Eef van Brakel; Drieka 
van de Tillaart en familie; Toon van der 
Linden; Lou Hulst; Truce en Herman 
Campman - Heuijerjans; Tiny en Bert de 
Greef - Smulders; Jan van Deurzen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Aly Goy-
vaerts - de Pater, Akeleihof 5. Wij wen-
sen de familie en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.
Dit weekend is er een extra collecte in 
verband met Willibrorduszondag. 
Oecumene is een kostbare gave aan 
én opdracht van de kerken in de 21e 
eeuw. Sinds het midden van de 20e 
eeuw is in de verhoudingen tussen de 
grote en kleine christelijke kerken en 
stromingen veel ten goede veranderd. 
Dankzij de oecumenische beweging is 
op veel plaatsen vriendschap ontstaan 
waar eerder onverschilligheid of zelfs 
vijandschap tussen geloofsgemeen-
schappen heerste. Dat is kostbaar en 
dient gekoesterd te worden. Maar 
daarmee zijn we er nog niet. Oecume-
ne is nog steeds een opdracht die zeer 

de moeite waard is en die als het er op 
aankomt veel vraagt en kan kosten.
Dit weekend wordt er in de parochies 
de bisschoppelijke collecte gehouden 
voor het werk van de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene.
Zaterdagavond 9 november vindt hier 
in de kerk het Allerzielen concert 
plaats om 20.00 uur.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 november 11.00 uur vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties: 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Johannes 
Jansen en Dora Rooijakkers; Francien 
van Moorsel - van Heugten; Piet van 
Dijk; Koen Smeets.

Mededelingen  
Er is een extra collecte in verband met 
Willibrorduszondag (meer informatie 
hierover onder mededelingen Cle-
menskerk Nuenen).

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 november 9.30 uur   viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker P. Peters.

Misintenties:
Lie Tien Loan Hoeks. 

Mededelingen
Er is een extra collecte in verband met 
Willibrorduszondag (meer informatie 
hierover onder mededelingen Cle-
menskerk Nuenen).

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

Zondag 10 november zal in de dienst 
van 10.00 uur onze kerkelijk werker 
Pieter Flach voorgaan. De collecte is 
deze keer bestemd voor de eigen ge-
meente. Voor de kinderen is er kinder-
nevendienst.  U bent van harte welkom 
om deze kerkdienst met ons mee te 
vieren.
Donderdag 7 november is er van 10.00 
- 12.00 uur weer Open Huis.
Onder het genot van een kopje koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten, een praatje te maken of 
gewoon gezellig bij elkaar te zijn.
 
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 7 november. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Willibrordus, pa-
troon van Nederland. 
Vrijdag 8 november. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van de vier heilige ge-
kroonde martelaren. 
Zaterdag 9 november. 09.00 uur H. Mis, 
Wijding van de Basiliek van de Aller-
heiligste Verlosser (St. Jan van Latera-
nen); gedachtenis van H. Theodorus, 
martelaar. 10.30 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 10 november. 25ste Zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 11 november 18.30 uur H. 
Mis, H. Martinus, bisschop en belijder; 
gedachtenis van H. Mennas, martelaar. 
Dinsdag 12 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Martinus I, paus en martelaar. 
Woensdag 13 november 07.15 uur H. 
Mis, H. Didacus, belijder.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Donderdag 7 november
09.30 uur Computercafé Nuenen: WhatsApp 

- beginners. Bibliotheek Nuenen
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm ‘Nannerl, 

la soeur de Mozart’. Het Klooster

Donderdag 7 november
20.00 uur Wim Daniëls in gesprek 

met microfonist Jan Peeters en 
ex-wielerprof Frank Kersten

Wielercafé De Stam in Gerwen

Maand november
Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. Sportpark Wettenseind, EMK terrein
• Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen.
• Eerste zondag van de maand: 19.30 uur Taizé-vesper, Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Elke dinsdag:
• 13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
• 13.30-15.00 uur Taalcafé, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke donderdag:
• 09.30-11.30 uur Nederlandse taalles, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke vrijdag:
• Eerste vrijdag van de maand: 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen.
• Even weken: 10.00-12.00 uur Werkcafé Nuenen. CMD-gebouw, Aardappeleterssteegje 3
www.werkcafenuenen.nl
• 20.00 uur Kienen in Lieshout. Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Elke zaterdag: 
• 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24 Nuenen.

“Ik geef mijn leven een 9.”
     Karel

Op papier kunnen we niet uitdrukken hoeveel we je zullen missen.Op papier kunnen we niet uitdrukken hoeveel we je zullen missen.

Karel de Groof
* 4 november 1947                                            † 4 november 2019 4 november 1947                                            † 4 november 2019

Elly

Jakeline en Niels
Danique, Lucas en Ivo

Moniek en Leon
Koen en Sanne

Correspondentieadres:Correspondentieadres:
De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t LaarDe Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar
Oranjelaan 54
5741 HH Beek en Donk5741 HH Beek en Donk

Heeft u, net als wij, mooie of bijzondere herinneringen en foto’s Heeft u, net als wij, mooie of bijzondere herinneringen en foto’s 
van Karel, dan waarderen wij het wanneer u deze met ons wilt van Karel, dan waarderen wij het wanneer u deze met ons wilt 
delen op www.degroofuitvaart.nl/condoleren.delen op www.degroofuitvaart.nl/condoleren.

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden. Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden. 

Doe mee met de training Positief Opvoeden van Leren met LEV 

Opvoeden van tieners lastig? 
Voor veel ouders is het opvoeden van tieners niet altijd gemakkelijk. Hoe pak 
je het goed aan? Wat werkt wel en wat niet? Wissel ervaringen uit en leer hoe je 
gewenst gedrag kunt stimuleren én de sfeer in huis weer kunt verbeteren. Meld 
je aan voor de training ‘Positief opvoeden van tieners’, deze start op dinsdag 12 
november. Inschrijven kan op http://bit.ly/lerenmetlev-positieftieners

wordt gegeven in het Centraal kantoor 
van LEVgroep, Penningstraat 55 Hel-
mond. 
Meedoen of meer informatie? Meer infor-
matie en aanmelden kan via www.leren-
metlev.nl (zie inwoners) of neem contact 
op met Doret van den Bosch, Jeugd- en 
gezinswerker bij LEVgroep in Nuenen, te-
lefoon: 040-2831675 of mail: doret.van-
denbosch@levgroep.nl. Je kunt ook con-
tact opnemen met de trainer: Liesbeth 
Schobers: liesbeth.schobers@levgroep.
nl, tel: 06-41038825.  Op www.lerenmet-
lev.nl vind je meer trainingen voor inwo-
ners, vrijwilligers en beroepskrachten. 

Komt je kind vaak te laat? Is er regelmatig 
ruzie over huiswerk, gamen en smart-
phonegebruik? Laat je kind opstandig 
gedrag zien? In de training Positief Op-
voeden van tieners leer je de oorzaken 
hiervan te herkennen en gewenst gedrag 
te stimuleren. In de training staan de ba-
sisprincipes en opvoedstrategieën van 
Triple P, het Positive Parenting Program, 
centraal. Triple P is een opvoedmethode 
waarvan wetenschappelijk bewezen is 
dat het werkt! 
Een groepstraining biedt het voordeel 
dat je niet alleen van de trainer leert maar 
ook van de deelnemers die in vergelijk-
bare situaties zitten. Je ervaart ook dat je 
niet de enige bent die met bepaalde uit-
dagingen te maken heeft. De training 

LEREN MET LEV
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Bier Ruilbeurs  
in Lieshout
Al 300 jaar bestaat de Bavaria bier-
brouwerij in Lieshout maar is inmid-
dels omgedoopt naar Swinckels Fami-
ly Brewers; de naam van de ruilbeurs 
verandert niet.

Op zaterdag 9 november wordt voor 
de 24e keer de Bavaria bierruilbeurs 
georganiseerd in Bavaria brouwerij 
café in Lieshout.
Op deze ruilbeurs komen alleen artike-
len die iets te maken hebben met bier, 
zoals glazen, pullen, viltjes, etiketten, 
bierdopjes, openers, lampen, reclame-
borden en nog veel meer.
Deze ruilbeurs wordt zowel door de 
binnen- als buitenlandse verzamelaars 
druk bezocht.
Dus hebt u meer interesse in bier dan 
alleen drinken kom dan eens langs op 
onze ruilbeurs. Om 10.00 uur gaan de 
deuren open en rond 10.30 uur zal de 
ruilbeurs officieel geopend worden 
door Tijn Swinkels.
De ruilbeurs is tot 14.00 uur geopend.
Bavaria brouwerij café vindt u midden 
in Lieshout aan de heuvel 5. Aan de 
voor- en achterzijde vindt u de par-
keerplaatsen.
Voor inlichtingen 06-25444759.

Cabaretier Javier Guzman   
in Ons Tejater Lieshout
Zaterdag 9 november staat Javier Guzman op het podium in Ons Tejater. Na 
zijn zesde Sinterklaasconference en tweede Oudejaarsconference in 2018 
speelt Javier nu zijn negende avondvullende show ‘Guzmán’.

is inclusief 1 consumptie). Reserveren 
kan via: www.vierbinden.nl/onstejater.
Vanaf 1 week voor de voorstelling kunt 
u eventueel ook tegen contante beta-
ling nog niet gereserveerde kaarten in 
het Dorpshuis kopen.

 
Het is het tweede programma in een 
trilogie, die begon met ‘Ga-Bie-Jer’ en 
afgesloten zal worden met ‘Francisco’. 
In ‘Guzmán’ kijkt Guzman terug op zijn 
grillige leven, zijn stormachtige carriè-
re en vertelt hij dingen die je nog niet 
van hem wist. Dingen die wellicht her-
kenbaar zijn, dingen die op zijn minst 
opmerkelijk zijn, dingen die opzienba-
rend zijn.
Zijn het ontboezemingen? Wie weet. 
Het zijn onder andere juist die dingen 
waar je normaal gesproken misschien 
niet eens om moet lachen, maar deze 
avond wel. Dat staat nu al vast. De le-
vensloop van Javier heeft ridicuul veel 
gelijkenissen met het land waar hij al 
vanaf zijn zeventiende op de planken 
staat. Ben erbij!

Zaterdag 9 november, aanvang 20.30 
uur in Ons Tejater, Dorpshuis, Groten-
hof 2 te Lieshout. Entree € 17,50 (prijs fotograaf: Chloé Leenheer.

Jong Nederland Gerwen   
viert Sint- Maarten
Hoi jongens, meiden en ouders natuurlijk,
Binnenkort is het weer Sint-Maarten! Waarbij we zoals elk jaar een tocht lopen 
door Gerwen met onze fakkels en zelf gemaakte lampionnen. Lopen jij en je ou-
ders ook met ons mee?
Op 12 november verzamelen we om 18.15 uur bij het Huysven (de Huikert 35). We 
lopen met een kleine omweg naar ‘het paard’, waar het verhaal van Sint-Maarten 
wordt verteld; vanuit daar gaan we terug naar het Huysven, waar warme choco-
melk met een koekje klaarstaat bij het kampvuur. De poort van het Huysven is 
open vanaf 18.00 uur. De kinderen kunnen vanaf 19.15 opgehaald worden. Graag 
de kinderen die niet bij Jong Nederland Gerwen zitten, aanmelden via info@jong-
nederlandgerwen.nl Graag tot ziens op dinsdag 12 november.

          
 Nieuws van

gestalte gaf. Te horen was hoe steeds 
origineel en verrassend gebruik ge-
maakt werd van de karakteristieken van 
verschillende instrumenten en de regis-
ters van de zangstemmen. Aandacht 
was er ook voor de onconventionele 
manier waarop Mozart de luisteraar tel-
kens met speelse verrassingen die net 
even van de conventies afwijken, op het 
verkeerde been zet, op die manier licht-
voetig en plezierig de aandacht vast-
houdend.
Mozart had weinig op met conventies. 
Vond men de barok muziekstijl van 
Bach ouderwets? Mozart componeerde 
zonder enige reserve mooie fuga’s in de 
stijl van Bach. Het Kyrie en het Cum 
sanctis tuis uit Mozarts Requiem liet 
Cees als een perfecte illustratie daarvan 
horen. En dat was een mooi bruggetje 
naar de presentatie van Tom Suters.

Tom liet fragmenten uit de film Ama-
deus zien als illustratie bij een boeiend 
betoog waarin hij ‘Wahrheit und Dicht-
ung’ rond de film uiteenrafelde. Daarna 
ging hij dieper in op de werkwijze van 
Mozart en in het bijzonder op de tot-
standkoming van de huidige partituur 
van het Requiem, onvolledig bij Mo-
zarts overlijden. Op basis van terugge-
vonden documenten heeft men het ge-
heel echter goed kunnen reconstrue-
ren. Tijdens het komende Allerzielen-
concert (9 november in de Clemenskerk 
in Nuenen en 10 november in Valkens-
waard) wordt de reconstructie van de 
Britse musicus Richard Maunder uitge-
voerd.

Zondag 10: Lezing in het Van 
Goghkerkje.
Op zondagmiddag 10 november (aan-
vang 14.30 uur) geeft Alfred van Cleef in 
het Van Goghkerkje een lezing over het 
bijzonder onderduikverhaal van zijn va-
der in Nuenen. In samenwerking met 
Salon Nune Ville is aansluitend een 
rondleiding in Nune Ville mogelijk. Meer 
informatie over deze en alle andere acti-
viteiten van Cultuur Overdag is te vin-
den op www.cultuuroverdag.nl 

Terugblik op boeiende lezing over 
W.A. Mozart
Cees Hollenberg en Tom Suters verzorg-
den op verzoek van Cultuur Overdag op 
woensdagmiddag 30 oktober jl. een 
boeiend programma rond het leven en 
werk van W.A. Mozart. Aanleiding was 
het jaarlijkse Allerzielenconcert waarin 
dit jaar als hoofdbestanddeel het Requi-
em van Mozart wordt uitgevoerd.

Als muziekdocent heeft Cees Hollen-
berg decennialang ervaring in het ho-
ger onderwijs, te merken aan de boei-
ende met veel expressie ondersteunde 
manier van presenteren. Tom Suters is 
een ervaren en vakkundige zanger en 
dirigent die het heeft aangedurfd om 
dit jaar met een groot projectkoor Mo-
zarts Requiem te gaan uitvoeren.

Cees startte met een verhaal over de 
wijze van werken van Mozart, geïllus-
treerd met muziekfragmenten. Hij liet 
horen hoe de verschillende zang- en or-
kestpartijen als het ware in een vraag- 
en antwoord spel met elkaar praten en 
spelen, en legde de geniale manier uit 
waarop Mozart dat in zijn composities 

Sonja Barend te gast    
in Literair café Dommeldal
Voor straks: lekker slapen en morgen gezond weer op. Als we dit lezen den-
ken we meteen weer aan de wekelijkse televisieavonden op zaterdag, met 
Sonja Barend, als middelpunt van de naar haar genoemde Talkshow.

Abel Cahen (geboren in Geldrop), en 
hoe ze dankzij hem drie leuke stief-
dochters cadeau kreeg. Daarnaast be-
schrijft ze de keren dat ze ziek werd: 
kanker in haar been, twee keer borst-
kanker en longkanker, vlak nadat ze 
met werken was gestopt.

In gesprek met
Mark van de Linden is degene die deze 
middag in gesprek gaat met de vrouw 
die jarenlang met anderen het gesprek 
aanging en daarbij geen onderwerp 
schuwde.

Wilt u erbij zijn? Koop dan een kaartje 
via www.bibliotheekdommeldal.nl/ac-
tiviteiten of via boekhandel van Grins-
ven in Geldrop. U kunt van tevoren ge-
nieten van een literaire lunch bij de Kas-
teelhoeve (na telefonische reservering).
T: 040 2854224 | E: j.sluis@bibliotheek-
dommeldal.nl

Zondagmiddag 24 november is Sonja 
Barend als schrijfster het middelpunt 
in Literair Café Dommeldal, in Geldrop. 
Vanaf 14.00uur in de Kasteelhoeve in 
Geldrop.

Je ziet mij nooit meer terug.
Dat is de titel van het boek dat Sonja 
Barend in 2017 uitbracht. Het is het 
persoonlijk relaas van Sonja over haar 
joodse vader, die in 1942 door twee 
Nederlanders uit huis werd opgehaald 
en nooit meer terugkwam. Over haar 
moeder, die al snel hertrouwde en nog 
twee zonen kreeg. Over de kleine Son-
ja, die tijdens de oorlogsjaren bij haar 
katholieke oma en opa in Alkmaar ver-
bleef en pas in 1947 weer bij haar Ne-
derlandse moeder kwam wonen. Daar 
waren inmiddels een andere man en 
twee broertjes bij gekomen. Sonja 
dacht dat deze man haar vader was en 
de jongens haar volle broers.

Heel lang heeft Sonja van niets 
geweten.
De rode draad in haar boek is de zoek-
tocht naar antwoorden op de raadsels 
in haar leven. Over haar vader, haar 
moeder, haar stiefvader en over het be-
gin van haar televisie carrière. Ook over 
hoe ze, al òver de veertig, haar grote 
liefde ontmoette, de joodse architect 

KBO Lieshout in november
KBO Lieshout is een dynamische seniorenvereniging. De vereniging zorgt 
niet alleen voor gezellige en interessante activiteiten maar houdt zich ook 
intensief bezig met belangenbehartiging van senioren. Iedere dinsdagmor-
gen is er van tien uur tot half twaalf in het Dorpshuis een Inloop waar ook 
bestuursleden aanwezig zijn. U kunt hier informatie krijgen over de vereni-
ging of u aanmelden voor een activiteit. Naast het mededelingenbord vindt 
u onze ideeënbus. Loop eens binnen en maak kennis met een dynamische 
seniorenvereniging. U bent van harte welkom.

cursie naar dit bekende bedrijf is 
enorm. In overleg met de heer Martin 
van Rooi is daarom besloten de groep 
in tweeën te splitsen en de excursie 
twee keer te houden. De eerste begint 
om 13.00u en de tweede om 15.00u.

Lezing kunstgeschiedenis
Op maandagavond 18 november ver-
zorgt kunsthistorica Ine Pels de twee-
de avond van de lezingenreeks kunst-
geschiedenis Het onderwerp van deze 
avond is Claude Monet. Monet was 
een impressionist. Hij probeerde in zijn 
werk het moment vast te leggen en 
schilderde vooral landschappen. Aan-
vang 20.00 uur, locatie Dorpshuis.

Korenmiddag 
Op woensdag 20 november organiseert 
ons Seniorenkoor Vogelenzang de 15de 
grote Korendag in de Grote Zaal van het 
Dorpshuis. De middag begint om 13.30 
uur. Zeven seniorenkoren laten horen 
waartoe zij in staat zijn. Wie van koor-
zang houdt, mag deze middag niet mis-
sen. De toegang is gratis.

Kaarten
Jan en Maria van Asseldonk organise-
ren voor KBO Lieshout de gezellige 
kaartmiddagen en -avonden. Alle KBO 
Lieshout leden zijn van harte welkom 
om aan te sluiten aan een van de tafels 
in de foyer van het Dorpshuis. Bridgen 
is iedere donderdagavond van 19.30 
tot 22.30 uur in het Dorpshuis. Rikken 
en jokeren is iedere maandagavond 
van 19.30 tot 22.30 uur en iedere 
woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur, ook in het Dorpshuis. Nieuwe 
kaarters zijn van harte welkom.

Samen Uit Eten 
Samen Uit Eten is een gezellige activi-
teit waar steeds veel belangstelling 
voor is. Op woensdag 13 november 
worden we om 18.00 uur verwacht bij 
Gasterij D’n Heikant in Aarle-Rixtel.

Excursie Slachterij 
Op donderdag 14 november organi-
seert KBO Lieshout een excursie naar 
Slachterij van Rooi Meat BV in Hel-
mond. De belangstelling voor deze ex-

Programma 
Computercafé 
Nuenen
Het Computercafé vervolgt haar reeks 
presentaties deze maand met drie 
nieuwe onderwerpen:

Donderdag 14 november: Dropbox
Dropbox is een van de oudste cloud-
diensten en wordt nog steeds door ve-
len gebruikt voor de opslag van foto’s 
en documenten die men op alle plaat-
sen en op alle apparaten beschikbaar 
wilt hebben.

Donderdag 21 november: Veilig en 
vertrouwd online
Bij het gebruik van internet laat men vaak 
sporen achter. Hoe zorg je er voor om vei-
lig en vertrouwd online bezig te zijn, zo-
wel bij normaal surfen als bij internet-
bankieren en winkelen op internet?

Donderdag 28 november: Libre Of-
fice - gratis Word en Excel
Libre Office is het bekendste gratis te 
gebruiken softwarepakket, dat verge-
lijkbaar is met Office-programma van 
Microsoft. Het bevat programma’s die 
volledig uitwisselbaar zijn met Word 
en Excel. We laten u zien hoe u het in-
stalleert en kunt gebruiken.

Om 9.00 uur staat in het cursuslokaal 
aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 18 de 
koffie klaar en stipt om 9.30 uur start de 
presentatie. Halverwege is er nogmaals 
koffie of thee en om ongeveer 11.30 
uur zal de bijeenkomst eindigen.
U hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden: u loopt gewoon binnen, be-
taalt € 4,- voor presentatie en koffie en 
luistert naar de presentatie waarbij u 
ook meteen vragen kunt stellen. In het 
geval van een workshop kunt u zelf ac-
tief meedoen.

Informatie over de resterende pre-
sentaties van dit jaar volgt later. U 
kunt deze alvast wel vinden op www.
seniorwebnuenen.nl/computercafe

Zwangerschaps- en bevallingsbegeleiding

Doula Miriam 
Mijn naam is Miriam Wever-Vermeer en mijn doulapraktijk is gevestigd in 
Nuenen. Ik geef continue begeleiding tijdens de bevalling, vanaf het mo-
ment dat de aanstaande ouders dat willen tot ruim na de bevalling. Dit kan 
zowel bij een thuisbevalling als bij een bevalling in het ziekenhuis. Geen 
wisseling van dienst, maar een vertrouwd gezicht tijdens het hele proces. 
Hiervoor ben ik vanaf de 37e tot en met de 42e zwangerschapsweek 24/7 
voor je oproepbaar. Ik heb kennis van de fysieke processen en beheers tech-
nieken die de ontspanning bij de moeder bevorderen en om de pijn te ver-
lichten zodat de bevallingshormonen hun werk kunnen doen. 

betere apgar score van de baby en de 
vrouw kijkt positiever terug op haar 
bevalling. Dit leidt tot een betere hech-
ting tussen moeder en kind, wat de la-
tere ontwikkeling van het kind ten 
goede komt. 

Gun jij jezelf een doula tijdens je beval-
ling? Ik nodig je van harte uit om een 
afspraak met me te maken voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
Tel: 06-46129162
http://doulamiriam.nl

Een goede voorbereiding is van groot 
belang. Dit doen we in een aantal af-
spraken tijdens de zwangerschap. Ik 
ga met je op zoek naar wat jij nodig 
hebt, waar jij je kracht uit haalt en op 
welk gebied je je minder zeker voelt. Al 
je wensen kun je vastleggen in een ge-
boorteplan dat stap voor stap tot 
stand komt. Omdat een bevalling niet 
altijd loopt, zoals je dat voor ogen had, 
is het juist heel goed om ook na te den-
ken over andere scenario’s. Wat zou je 
kiezen als het anders loopt, welke keu-
zes zijn er? Ik begeleid je hierbij en 
help je inzicht te krijgen in je rechten 
als barende vrouw. 

Ik vind het belangrijk om een team te 
vormen met de verloskundige, de gy-
naecoloog en je partner, Het gaat om 
samenwerking en verbinding, zodat jij 
je zoveel mogelijk in een ontspannen 
sfeer kunt focussen op het fysieke pro-
ces dat zich afspeelt in je lichaam. On-
derzoek heeft uitgewezen dat de be-
geleiding door een doula bij de beval-
ling o.a. de volgende voordelen heeft: 
snellere bevallingen, minder keizer-
sneden, minder vraag naar pijnstilling, 
minder kans op een kunstverlossing, 

Mededeling van de Vrouwen-
Vereniging Nuenen-Gerwen 

Wafels bakken   
en verkopen
Vrijdag 8 november en zaterdag 9 no-
vember worden er, door dames van 
het koor, vanaf 9.30 uur wafels gebak-
ken en verkocht bij Jumbo Grimberg. 
Kom langs en geniet ervan! 
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK NUENEN
Vrijdag 8 november 
EMK 1 (zaal) - ESZVV Totelos 3  . 20.00
Zaterdag 9 november 
EMK G1G - SBC G1  . . . . . . . . . . . . 10.00
Wilhelmina Boys VE2 - EMK VE1 16.30
Zondag 10 november 
Rood Wit’62 1 - EMK 1  . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Pusphaira 2  . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - Best Vooruit 4  . . . . . . . . . 11.00
Braakhuizen 7 - EMK 4  . . . . . . . . 11.00
Nieuw Woensel 4 - EMK 5  . . . . . 14.30
EMK VR1 - Maarheeze VR1  . . . . 11.00

RKVV NEDERWETTEN 
Zaterdag 9 november
Nederwetten VE - Gestel VE  . . . 16.30
Zondag 10 november
Nederwetten 1 - MVC 1  . . . . . . . 14.30
Nederwetten 2 - Nuenen 10  . . 10.00
Nuenen 9 - Nederwetten 3  . . . 12.00
Nederwetten 4 - Brabantia 11  . 11.00
Unitas’59 VR1 - Nederw. VR1  . . 10.00

RKGSV GERWEN
zondag 10 november
RKGSV 1 - ASV’31  . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Wilhelmina Boys 5  . . 11.00 
SBC 11 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV 4 - Acht 6  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
SV Budel VR1 - RKGSV VR1  . . . . . 12.00

Ook Elsendorp maatje te groot voor Nederwetten

Nederwetten - Elsendorp 0-4
Door Louis Staals

Het was gezellig druk op sportpark de Koppel in Nederwetten. Zeker ook uit 
Elsendorp waren de nodige supporters mee opgekomen. 

wetten kwam er genadig af met een 
gele kaart maar de penalty werd loei-
hard in de rechterbovenhoek gescho-
ten door opnieuw Leo Ribiero. 0-3. Dirk 
Renders moest wegens een blessure 
ook weer vervangen worden en op-
nieuw een veteraan Casper Janssen 
nam zijn plaats in. Een mooie aanval 
van Elsendorp werd in de 73e minuut 
prima afgerond door Silvan Kuipers en 
de 0-4 stond op het bord. Roy Sleegers 
moest met een hamstringblessure ook 
nog het veld verlaten en opnieuw een 
veteraan John van de Velden moest 
aantreden. Verder dan nog een bal te-
gen de paal voor Elsendorp gebeurde 
er niets meer en de spelers van zowel 
Nederwetten als die van Elsendorp 
konden zich storten in het feestgedruis 
dat speciaal voor deze dag georgani-
seerd was. En het feest duurde nog 
lang en ondanks het verlies liet Neder-
wetten toch zien hoe gezellig het is om 
te voetballen bij Nederwetten, dus 
weet je als jonge  speler niet waarheen? 
Bij Nederwetten is iedereen welkom.

De toch al zéér smalle selectie van trai-
ner Henri Maas moest al na 10 minuten 
de eerste wissel toepassen omdat Tom 
Raaymakers al snel geblesseerd het 
veld moest verlaten met een pijnlijke 
achillespees. 
Invaller Dirk Renders, die daags van te 
voren een wedstrijd met de veteranen 
afwerkte, was zijn vervanger. Elsen-
dorp was sterker en in de 12e minuut 
scoorde Leo Ribiero na een ongelukki-
ge misser van Rick van Lieshout de 0-1. 
Amper 4 minuten later was het weer 
raak. Bruno Frietjes, hoe raar ook, een 
broer van Ribiero, scoorde op knappe 
wijze de 0-2. Met deze stand gingen 
beide teams naar de thee.
In de 2e helft leek Nederwetten wat 
meer grip te krijgen op het spel van El-
sendorp. Maar echte kansen werden 
niet gecreëerd. In de 72e moest keeper 
Yordy van den Boogaard een doorge-
broken speler de doorgang beletten en 
de goed leidende scheidsrechter kon 
niet anders dan een penalty toekennen 
aan Elsendorp. De doelman van Neder-

Jeugdteam Lissevoort kampioen 
najaarscompetitie

Derde wedstrijd grote opkomst en top score

Hennie van de Velden wint 
met straatlengte voorsprong
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag werd alweer de 3de rik wedstrijd gespeeld bij de suppor-
tersclub RKSV Nuenen. Hadden wij vorige week nog te maken met een ma-
tige opkomst, deze week was de rik arena weer meer dan voortre� elijk ge-
vuld wat ook de sfeer zeker ten goede komt.

 
Vrijdag 8 november is het geen rikken, 
de volgende rik wedstrijd is dan weer 
op vrijdag 15 november bij de suppor-
tersclub RKSV Nuenen aanvang 20.00 
uur en ook dan is weer iedereen van 
harte welkom om deel te nemen, zo-
wel leden als niet leden, ervaren of on-
ervaren, alle rikkers zijn van harte wel-
kom.

Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 
Nuenen. Voor informatie bellen naar 
06 10289797 of 06 52696828.

 

Bij het ingaan van de pauze was het 
nieuwkomer Nettie de Louw die met 
een hoge score van 101 punt de lei-
ding had genomen, maar uiteindelijk 
bleek dit niet genoeg voor de hoofd-
prijs. 
Met gedegen en slim spel was het 
Hennie van de Velden uit Eindhoven 
die met grote overmacht en met een 
enorme score van 144 punten de over-
winning voor zich op eiste en met de 
hoofdprijs huiswaarts keerde.
Dit ondanks hevig verzet van de da-
mes Annie de Louw en Nettie de Louw 
die uiteindelijk toch genoegen moes-
ten nemen met de tweede en derde 
prijs met respectievelijk 104 en 101 
punten
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week een prooi voor Frans Foolen.
 
Uitslag rikken 1 november
1 Hennie van de Velden  144 punten
2 Annie de Louw  104 punten
3 Nettie de louw  101 punten
4 An Arts   96 punten
5 Riny Schepers  96 punten
6 Harold van Bree  85 punten
7 Jan Bertelink   82 punten
8 Ad van Uden  82 punten
9 Willy van den Heuvel   59 punten
10 Rinus van Hoof  49 punten

De winnaar Hennie van de Velden ( L) 
wordt gefeliciteerd door Hoofdjurylid Ludo 
van de Berg

Midweekteams BCL   
beginnen in mineur
De beide midweekteams van Badminton Club Lieshout zijn ook aan hun 
competitie begonnen. BCL-M1 begon met een dikke nederlaag in de uitwed-
strijd tegen BC Schijndel. Met 8-0 kregen de Lieshoutse badmintonners er 
fors van langs. BCL-M2 begon ook niet goed, maar wél iets beter: zij verloren 
met ‘slechts’ 2-6 de eerste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen BC’67-M2.
 

won met zéér overtuigende cijfers (21-
9, 21-7) en ook Ingrid Bergé was goed 
in vorm. Zij won met 21-11 en 21-15. 
Derek Dirven en Ida van de Lockant 
konden hen dat niet nadoen, waardoor 
de partij uiteindelijk in 2-6 eindigde.

BC Schijndel-M1 - BCL-M1: 8-0
In de eerste afdeling van de vierde 
klasse begon het seizoen voor BCL-
M1/Bavaria niet bepaald florissant. Al-
lereerst kon het team niet terugvallen 
op twee vaste waarden: Karin van den 
Biggelaar en Stan van Vijfeijken. Beide 
kampen met hardnekkige blessures, 
waardoor invallers het werk moesten 
doen. Invalster Diony Janssen deed 
dat naar beste kunnen. Zij sleepte er, in 
haar singlepartij, een derde set uit, na 
goed teruggekomen te zijn in de twee-
de set. Helaas moest zij de derde set 
met 21-18 tóch aan Djanna de Rooij la-
ten. Ook Richard Essers speelde een 
ware thriller. Na nipte winst in de eer-
ste set (22-24) moest de tweede set he-
lemaal verlengd worden tot een ultie-
me 30-28 om een derde beslissende 
set toegevoegd te krijgen. Richard kon 
die niet meer naar zich toe trekken en 
verloor daardoor de partij alsnog met 
21-15 van Mark van Vught. Ook Walter 
van Leuken had zijn dag niet. In de he-
rendubbel en in de mixpartij verloor 
hij samen met zijn partner. In de sing-
lepartij verloor hij ook nog eens alleen 
van de altijd fanatieke Freddy Kreu-
nen, die zijn eerste overwinning op 
Walter van Leuken, na vele jaren van 
onderling treffen, kon vieren. Corine 
Holweg, tenslotte kon ook geen veran-
dering brengen in de malaise van dit 
team. In de singlepartij ging zij met 
twee keer 21-6 kansloos ten onder te-
gen Marty van den Berg en ook in de 
dames-dubbelpartij en de gemengd-
dubbelpartij was het niet anders.

Programma
 Zondag, 10 november, 10.00 uur, 
TFS’57-1 - BCL-1
Woensdag, 13 november, 20.15 uur, 
BCL-M2 - BC Drunen-M1

BCL-M2- BC’67 Veghel-M2; 2-6
De allereerste thuiswedstrijd van het 
seizoen 2019/2020 werkte het tweede 
midweekteam van Badminton Club 
Lieshout ‘op eigen terrein’ af. In de star-
tende dubbelpartijen werd al meteen 
de toon gezet. Invaller Derek Dirven, 
die speelde voor Marthijn Jungge-
burth, kon samen met Jos Kluijtmans, 
in de heren-dubbelpartij geen vuist 
maken. Met 10-21 en 15-21 wonnen 
Erik Wadners en Erik Biemans duidelijk. 
Ook Ida van de Lockant en Ingrid Bergé 
konden geen set winnen: in de eerste 
set zaten ze er nog dicht bij (19-21), 
maar in de tweede set lukte ook dat 
niet meer (10-21). In de mixpartijen 
ging het iets beter. Derek Dirven en Ida 
van de Lockant wisten de eerste set 
van hun mixpartij te winnen, maar ver-
loren prompt set twee en drie, waar-
door de partij alsnog verloren werd. 
Ook Jos Kluijmans en Ingrid Bergé ver-
loren hun mixpartij. In de singlepartij-
en ging het veel beter. Jos Kluijtmans 

Walter van Leuken (BCL-M1) kan ondanks 
het verlies nog volop lachen

Stiphout Vooruit - EMK 5-2
Door John de Jong
 

Vrije trap door Robbie van de Ven (3-2)

Woenselse Boys-RKGSV  6-1
Door Jack de Loo

Vanaf het eerste � uitsignaal zette Woenselse Boys de Gerwenaren onder 
druk. In de 9e minuut was het al raak door een doelpunt van Giovanni van 
Bladel, 1-0. RKGSV moest het hebben van enkele uitvallen maar deze liepen 
al in een vroeg stadium spaak. 

Met 11 tegen 10 en met nog 45 minu-
ten op de klok was er voor RKGSV nog 
van alles mogelijk maar op het veld 
zag je dat niet terug. Ook met 10 man 
was Woenselse Boys de betere ploeg. 
In de 69ste minuut was het definitief 
over, Luc Geurts tikte de 4-1 van dicht-
bij binnen. De Gerwenaren wisten in 
de 2e helft niets te creëren en moesten 
toekijken hoe van Bladel, via een pe-
nalty, en opnieuw Luc Geurts de eind-
stand op 6-1 brachten. 
Op zondag 10 november speelt RKGSV 
om 14.30 uur thuis tegen ASV’33.

Toch kwam RKGSV op 1-1. Een vrije 
trap op ongeveer 25 meter van het 
doel werd door Rico Hendrikx op schit-
terende wijze in de kruising gekruld. 
Hierna ging de wedstrijd een tijdje ge-
lijk op, tot de 44ste minuut, toen was 
het Luc Geurts die de thuisploeg na 
een mooie actie op 2-1 bracht. Nog 
voor rust kwamen de Boys met 10 man 
te staan. Schelden kostte Alain Pluim 
zijn 2e gele kaart en kon inrukken. 
RKGSV liet het echter gebeuren dat di-
rect hierna Gramser de stand op 3-1 
bracht. Dit was tevens de ruststand. 

Rugzak verloren
Ik heb bij het skatebaantje op de Pas-
toorsmast woensdag 30 oktober  mijn 
rugzak met kinder-skatebescherming 
laten staan. Heeft iemand die gevon-
den? Jan Pieter: 0619202852.

Badminton

Rikken

Tennis

EMK kwam afgelopen zondag prima uit de startblokken en had ook de eer-
ste doelkansen. Toch stond het na 12 minuten met 2-0 achter tegen Stiphout 
Vooruit dat veel e� ectiever omsprong met de kansen. 

In de 20e minuut was er een uitsteken-
de kans op de aansluitingstreffer, maar 
de (reserve) keeper van Stiphout Voor-
uit had uitstekend oog op de bal waar-
door hij de pingel pakte en het 2-0 
bleef. Toch hing een doelpunt van EMK 
in de lucht en het was Daan van de Ven 
die ruimschoots voor rust de 2-1 no-
teerde. Terwijl EMK dacht het initiatief 
terug te kunnen pakken, was het aan 
de andere kant direct raak en was de 
marge weer twee (3-1).
Na rust werd de spanning terug in de 
wedstrijd teruggebracht door een pri-
ma genomen vrije trap van Robert van 
de Ven, die via onderkant lat in het 
doel verdween (3-2). Slechts tien mi-
nuten mocht EMK denken aan moge-
lijk puntenwinst, voordat Stiphout een 
‘vorentscheidung’ op de overwinning 
nam toen het in de 60e minuut de 4-2 
noteerde door een fout achterin. Een 
kwartier voor tijd viel de definitieve 
beslissing toen Stiphout Vooruit de 5-2 
scoorde.
Het veldspel van EMK was  prima wat 
ondanks de uitslag vanmiddag, aan-
knopingspunten biedt voor de aanko-
mende wedstrijden.

Op zondag 27 oktober 2019 is het 
jeugdteam 11-17 jaar van tennisver-
eniging TV de Lissevoort kampioen 
geworden in de najaarscompetitie 
2019. Een bijzondere prestatie. Voor 
het zover was moest de laatste wed-
strijd wel gewonnen worden. Dat is ge-
lukt: de tegenstander werd met maar 
liefst 6-0 verslagen. Hiermee is het 
kampioenschap een feit. 

Op de foto de spelers met de feestbubbels  
(vlnr): Ward Koolhaas, Sem Verhoeven, 
Sander Spierings, Femke Kusters en Tuur 
ten Hove.

Nederwetten - Elsendorp 0-4Nederwetten - Elsendorp 0-4

Laat Nuenen
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl



DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 MEER DAN 200.000 mm2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN. OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

LAMEL PARKET 

MULTIPLANKLAMEL PARKET 

MULTIPLANK

In vele k
leuren, 19 cm breed 

met klikverbinding van 69.95 nu per m2

KLIK LAMINAAT

LANDHUISDELEN TARKETT
KLIK LAMINAAT

LANDHUISDELEN TARKETT

verkrijgbaar in 6 kleuren, klasse 32, 8 mm dik, 

19 cm breed, van 24.50  nu per m2  voor maarKLIK LAMINAAT

met klikverbinding van 69.

KLIK LAMINAAT

KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC

drager Rigid, toplaag 0,30 mm, 4,5 mm dik, 

leverbaar in 4 kleuren van 37.95  nu per m2

TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btwMULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

625.-625.
vanaf

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

RUSTIEK EIKEN 

VISGRAATRUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 4 zijde 

mini velling, verkrijgbaar in divers
e kleuren

van 79.95  nu per m2

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 4 zijde 

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 4 zijde 

39.95
In vele k

leuren, 19 cm breed 

nu per m2

29.95

KLIK PVC
drager Rigid, toplaag 0,30 mm, 4,5 mm dik, 

drager Rigid, toplaag 0,30 mm, 4,5 mm dik, 
2

19.95

9.95

VLOER-HET-ZELF EINDHOVEN Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180

200.000m2 op voorraad
Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste
Laagste prijsgarantie en deskundig advies
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GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

LAMINAAT STUNT

10.95

7.95

KLIK LAMINAAT TARKETT
XXXL 

EXTRA LANG, EXTRA BREED 
9 mm dik, klasse 32, in soft ginger, nostalgic pine, 

uit voorraad leverbaar, van 28.95 nu per m2  voor

GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND 

VT WONEN 
KLIK LAMINAAT 

incl. geluidsdempende ondervloer
klasse 32, verkrijgbaar in 7 kleuren, nu per m2  voor maar

DE GOEDKOOPSTE VLOEREN VAN NEDERLAND

Vacature bestuurslid ICT
Coöperatie OnsNet Nuenen
Het eerste Fiber-to-the-Home netwerk van Nederland werd in 2004/2005 aangelegd in Nuenen. 
Sindsdien loopt Nuenen voorop. Hoewel inmiddels een derde van Nederland glasvezel heeft, is het 
gebruik van glasvezel nergens zo hoog als in Nuenen. Daar zijn we trots op.

De coöperatie is een plaats waar een groot deel van de Nuenenaren met elkaar verbonden is. 
Daarom vindt de coöperatie haar maatschappelijke rol belangrijk. Zij realiseert deze o.a. door het 
ondersteunen van projecten op het gebied van domotica. 

De functie
Wegens het bereiken van de maximale zittingsduur van het huidig bestuurslid zoekt de CONN een 
nieuw bestuurslid met als portefeuille ICT. Op de website van de CONN, www.connuenen.nl, is 
een uitgebreide profi elschets te vinden.

Interesse?
Belangstellenden worden verzocht per mail te reageren bij de voorzitter van het bestuur 
Willemligtvoet@connuenen.nl

Vacature Penningmeester
Coöperatie OnsNet Nuenen
Het eerste Fiber-to-the-Home netwerk van Nederland werd in 2004/2005 aangelegd in Nuenen. 
Sindsdien loopt Nuenen voorop. Hoewel inmiddels een derde van Nederland glasvezel heeft, is het 
gebruik van glasvezel nergens zo hoog als in Nuenen. Daar zijn we trots op.

De coöperatie is een plaats waar een groot deel van de Nuenenaren met elkaar verbonden is. 
Daarom vindt de coöperatie haar maatschappelijke rol belangrijk. Zij realiseert deze o.a. door het 
ondersteunen van projecten op het gebied van domotica. 

De functie
Wegens het bereiken van de maximale zittingsduur van het huidig bestuurslid zoekt de CONN 
een nieuwe penningmeester. Op de website van de CONN, www.connuenen.nl, is een uitgebreide 
profi elschets te vinden.

Interesse?
Belangstellenden worden verzocht per mail te reageren bij de voorzitter van het bestuur 
Willemligtvoet@connuenen.nl.

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw! Rond de Linde elke donderdag

op www.ronddelinde.nl 
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