
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

 Team 
‘Van Gogh Losjes’ 
winnaar van 
Hee Doede Mee 
2019

Sinterklaas 
komt naar
 Nuenen!

Club Sam
luidt de 
noodklok

Mededeling betreft 
Praktijk Rutten en 

van den Top:
I.v.m verhuizing praktijk en 

afscheid van Huisarts Rutten
is er een beperkte capaciteit van de 
praktijk van 18 tot 29 november.
We zijn enkel bereikbaar voor dringende 
zaken. We vragen uw begrip hiervoor.
Vanaf december heten we u van harte 
welkom  op ‘de Hoge Brake 72A’
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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

HERFSTACTIE
Ontvang een heerlijk warme plaid. 
Gratis opstartkosten t.w.v. € 695,-

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

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

Een wintercheck bij
Quik Service Nuenen.
Wel zo verstandig!

Word jij het  
nieuwe wielertalent?

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

Dikke Banden Race

Inschrijven via www.klaarvoordestart.org
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Op de foto met  Steven Kruijswijk
Op zondag 24 november tussen 12.00-14.00 uur is de Dikke Banden Race in het 
centrum van Nuenen, het geboortedorp van Steven Kruijswijk, die dit jaar een 
podiumplaats bereikte hij de Tour de France. Een prestatie van wereldformaat!

Nu aanmelden
Met de Dikke Banden Race zijn we op 
zoek naar het nieuwe wielertalent. 
Heb jij je kind (7 t/m 12 jaar) al aange-
meld voor deze Dikke Banden Race? 

Doe het nu via de website 
www.klaarvoordestart.org

Steven Kruijswijk gaat het startschot 
en de huldiging van de winnaars ver-
zorgen. Voor alle kinderen is er een 
verrassing. Meld je kind snel aan! En 
kom zeker kijken, samen met alle an-
dere ouders & grootouders, broertjes 
& zusjes, vriendjes & vriendinnetjes. 
Dit wil je niet missen!

EIGENTIJDS WONEN
DE MOOISTE 
MEUBELEN 
VAN DE MOOISTE 
MERKEN
Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

Prinsenbal  CV de Wetters 
Zaterdag 9 november was het eindelijk zo ver! Na lang wachten zou bekend 
worden wie de nieuwe kartrekkers zouden worden van CV de Wetters. De ge-
ruchtenstroom was in de weken voor deze avond al goed op gang gekomen. 
Maar voordat dit grote geheim onthuld kon worden, moest er eerst nog af-
scheid genomen worden van onze prins Feschtivalie en zijn drie adjudanten. 

Na een heel mooi afscheid was het dan 
toch echt zo ver om over te gaan naar 
de bekendmaking van de nieuwe 
 kartrekkers. De lichten gingen uit 
   en het publiek werd meege- 
    nomen naar kapsalon 
     ‘Knap Verknipt’. Daar 

Prins Feschtivalie en zijn adjudanten 
Campinga, Driekie en Crostie werden 
voor een volle zaal bedankt voor een 
super carnavalsjaar! Het ludieke 
afscheid werd ingezet en 
onder luid applaus werden 
ze van het podium 
afgevoerd! 

werd nog eens duidelijk hoe de ge-
ruchten door Nederwetten gonsde. 
Nadat de hele kapsalon op zijn kop 
werd gezet was het tijd om af te tellen. 
Na deze leuke act kwamen dan einde-
lijk de nieuwe kartrekkers tevoorschijn! 

Prinses Rizada met haar adjudanten 
Barbudo en Pelliroja! 
Dit zijn de nieuwe kartrekkers voor het 
komende carnavalsseizoen. Dit alles 
gaat plaatsvinden in residentie: Carpa 
de Fiesta onder het motto: ‘Un baard, 
rood of krul, unne skônne carnaval mi 
heul ‘t spul!’
Prinses Rizada is in het dagelijkse leven 
Anne Raaijmakers (25). Ze is geboren 
en getogen in Nederwetten maar 
sinds het begin van dit jaar woonach-
tig in Eindhoven. Anne is bijna afgestu-
deerd aan de PABO. In haar vrije tijd is 
ze regelmatig te vinden bij de voetbal-
club waar ze fanatiek speelster is bij 
dames 1. 
Adjudant Barbudo is Tim Bunthof. Tim 
is 22 jaar en woonachtig in Nederwet-
ten. Tim werkt bij Cleary B.V. in Nuenen 
als werkvoorbereider en daarnaast re-
gelt hij ook de inkoop. In het weekend 
is adjudant Barbudo altijd in voor een 

feestje of een avondje uitgaan. Op 
zondag voetbalt hij bij RKVV Neder-
wetten 1.
Adjudant Pelliroja, beter bekend als Ilse 
Versantvoort (25), komt uit Son & Breu-
gel en woont sinds 3 jaar in Eindhoven. 
Ze is eerstejaars student verpleegkun-
de en loopt stage in Helmond bij oude-
ren met dementie. Daarnaast werkt ze 
in de avonduren als kapster. Adjudant 
Pelliroja staat drie keer in de week sa-
men met prinses Rizada op het voet-
balveld. Voor een avondje stappen is 
deze adjudant zeker wel in! 

LAVfotografie

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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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 toege-
staan. Je kan je inschrijven via de website: www.klaarvoordestart.org 
Wil jij ook graag in de voetsporen treden van Steven? Meld je dan aan 
voor deze race!

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Vlos 42 Vervangen dakkapel 
Weverstraat 104 Plaatsen dakkapel 
Bakelaer 6 Bouwen woonhuis 
Stad van Gerwen 4 Herbouwen bedrijfswoning 
Dennenlaan 22 Plaatsen dakkapel 
Dwerspad 2 Plaatsen dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Maerlantstraat 15 Realiseren praktijkruimte aan huis 
Hooidonk 4A Renoveren en veranderen schuur 
Papenvoortse Heide 5 Verbouwen woonhuis 
Bosweg 34 Vervangen woonwagen 
Gerwenseweg 3 Plaatsen tijdelijke woonunit 
Venakker, Dorresbus, 
Panneveld Plaatsen geluidsscherm 
Boordseweg 11 Uitbreiden woning 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Kerkhoef 3 Slopen woning en oprichten 3 woningen
Mauritsgaarde 38 Plaatsen erfscheiding 
De Vlos 42 Vervangen dakkapel achterzijde 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Oude dijk 17 Plaatsen dakkapellen en renoveren dak

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Horeca tent 17 december 
Collse Hoefdijk 24 Horeca tent 1 januari 2020 
Vincent van Goghplein Tent Carnaval 14 - 25 feb 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Horeca tent 9 november 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
07-11-2019 Nuenen c.a. Verordening bijdrageregeling maatschap-
  pelijke deelname 2018 
07-11-2019 Nuenen c.a. Activiteitenbesluit Milieubeheer C.O.R. 
  Coppelmans, Spegelt 26, in gebruik 
  name Spegelt 30-32
06-11-2019 Nuenen c.a. Verordening voorzieningen huisvesting 
  onderwijs Nuenen, Gerwen en 
  Nederwetten 2017 
05-11-2019 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend:
  -de heer A. Hassan, geboren 16-11-1995
  -de heer P. Kerekes, geboren 01-04-1989
  -de heer J.T.B. Gielis, geboren 02-02-1967

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

WIJZIGING BEREIKBAARHEID CMD 
Hulp en advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met 
geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of 
mantelzorg? Dan is er in Nuenen één plaats voor al uw vragen: het 
Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), Berg 22c, tel: 040-
2831675, email: cmd@nuenen.nl Een vaste medewerker kijkt met u 
naar uw situatie en uw zorgvraag. Uw vraag staat centraal. Ook uw 
huisarts, de school van uw kind of een andere instantie kan u advi-
seren contact op te nemen met het CMD. Het CMD is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar (tel: 040-2831675) van 8.30 uur tot 17.00 
uur. Met sommige vragen kan het CMD u dan direct helpen, maar 
het kan ook zijn dat u teruggebeld wordt op een afgesproken tijdstip. 
 
Telefonisch spreekuren: 
• WMO-consulenten (gemeente): dagelijks van 9.00 - 11.00 uur 
• Jeugdhulp: dinsdag van 11.00 - 13.00 uur 
• Volwassenenhulp (o.a. schuldhulp): dinsdag van 9.00 - 11.00 

uur en donderdag van 11.00 - 13.00 uur 
• Echtscheidingen: dinsdag van 19.00 - 21.00 uur 
• Administratie, fi nanciën, formulieren is het spreekuur “Vragen 

zonder afspraak”: donderdag van 9.30 - 12.00 uur 
 
Binnenlopen zonder afspraak: 
Ook kunt u in de ochtend van 8.30 - 12.30 uur zonder afspraak bij 
het CMD, Berg 22c te Nuenen binnenlopen voor vragen. 

OP DE FOTO MET WIELRENNER  
STEVEN KRUIJSWIJK
Doe mee met de Dikke Banden Race!
Wielrenner Steven Kruijswijk is geboren en getogen in onze gemeen-
te. 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 Kloos-
ter. Er zijn 3 categorieën: 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. Er is een verrassing voor 
iedere deelnemer.

AFVALWEETJE

Breng uw oude matrassen naar de milieustraat. 
Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

VERKEER
Verkeersmaatregelen tijdens Dikke Banden Race 24 november in 
Nuenen Centrum
Op zondag 24 november tussen 10.30 en 14.00 uur wordt in het 
centrum van Nuenen eenmalig de Dikke Banden Race Nuenen ge-
houden met medewerking van wielrenner Steven Kruijswijk die dit 
jaar derde werd in de Tour de France. In verband met het wielerpar-
cours rond het Park en in de Vincent van Goghstraat is het centrum 
afgesloten voor al het verkeer. Doorgaand verkeer vanuit Smits van 
Oijenlaan richting Margot Begemanstraat kan gewoon doorrijden. 
Om dit evenement voor de kinderen tussen 7-12 jaar veilig te orga-
niseren vragen wij vriendelijk om niet te parkeren in de parkeervak-
ken gelegen aan het parcours tussen 10.00 en 14.00 uur. 

PROGRAMMABEGROTING 2020 
UNANIEM VASTGESTELD
In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 7 november heeft 
de gemeenteraad de programmabegroting 2020 unaniem vastge-
steld. De belastingverordeningen zijn ook unaniem vastgesteld. Met 
trots presenteert de gemeente Nuenen de programmabegroting 
2020 en meerjarenraming 2021-2023.  
Digitaal via https://nuenen.begrotingsapp.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.
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AFVALINZAMELINGTARIEF    
VOOR OUDE MATRASSEN
Heeft u nog oude matrassen in huis, dan is het nu tijd om op te 
ruimen. Vanaf 1 januari 2020 hanteren we op de milieustraat naast 
het starttarief voor een betaalde afvalstroom (7 of 14 euro, afhan-
kelijk van het aantal bezoeken per jaar) ook een apart tarief voor 
matrassen. Dit heeft te maken met de hoge verwerkingskosten die 
de gemeente moet gaan betalen. 
 • Het tarief per 1 januari 2020:
 • Eenpersoonsmatras 5,00 euro
Tweepersoonsmatras 10,00 euro
Wij laten de oude matrassen recyclen bij SUEZ en de kosten hiervoor 
zijn totaal ruim 100 euro voor één matras. Dus de 5 en 10 euro zijn 
symbolische bedragen om bewustwording te creëren. 

        
Nieuws van

Op dinsdag 10 december wordt in Het 
Klooster de film ‘The Bookshop’ ver-
toond (aanvang 10.30 uur). Een toe-
gangskaart voor deze film kost ditmaal 
slechts € 2,00 (de prijs voor het kopje 
koffie/thee).
In een constructief overleg tussen Cul-
tuur Overdag en de beheerder van Het 
Klooster is dit creatieve idee ontstaan. 
Aanleiding was het feit dat de beeld-

kwaliteit van de filmvertoning op 7 no-
vember onverwacht minder was dan 
gebruikelijk.
Toegangskaarten voor de film zijn op 
werkdagen tijdens kantooruren te 
koop aan de balie van Het Klooster. 
Wacht niet te lang met het kopen van 
de kaarten, want op=op! 
Let op: als er al kaarten à € 6,50 voor 
deze film zijn gekocht, wissel deze dan 
snel om (het verschil in bedrag wordt 
retour gegeven).

Een bijzondere onderduikgeschie-
denis in Nuenen
Op zondagmiddag 10 november ver-
telde auteur-journalist Alfred van Cleef 
in het Van Goghkerkje over de gebeur-
tenissen van zijn vader, Jaap van Cleef, 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 
Hij schetste het Joodse leven in Am-
sterdam in het cruciale jaar 1942 waar-

in de Joodse bevolking stapje voor 
stapje haar rechten en bewegingsvrij-
heid werd afgenomen.

Jaap van Cleef was een van de onge-
lukkigen die tijdens de eerste razzia in 
Amsterdam werd gearresteerd. Geluk-
kig wist hij te ontsnappen, vond voor 
korte duur een onderduikadres in Am-
sterdam en kreeg een vervalst per-
soonsbewijs op naam van Gerard Her-
man Bonnet. Het was echter te gevaar-
lijk om daar te blijven: hij ging van on-
derduikadres naar onderduikadres en 
kwam terecht in Brabant. In Aalst wist 
hij, dankzij de hulp van een 8-jarig jon-
getje, uit handen van de Duitsers te 
blijven waarna Gerard (niemand ken-
de zijn echte naam) terechtkwam bij 
dominee Plug in Nuenen. De zolderka-
mer van het domineeshuis was ruim 
driekwart jaar een veilige plek voor 

Gerard, al moest hij eens tijdens een 
razzia vluchten in de Nuenense bos-
sen.
In een column van Martin Bril, opgeno-
men in het boek ‘Van Domineeshuis 
tot Van Goghhuis’ wordt het vluchtver-
haal beschreven. Alfred wordt door 
zijn partner op het verhaal geatten-
deerd en hij herkent het verhaal als het 
verhaal van zijn vader!
Indrukwekkend was het verhaal van 
Alfred over de jaren na de oorlog waar-
in zijn ouders voornamelijk vooruitke-
ken in het leven. Er werd amper ge-
sproken over hetgeen er gebeurd was; 
er werd ook niet naar gevraagd, in-
stinctief werd aangevoeld dat dit niet 
wenselijk was.
De journalistieke achtergrond van Alf-
red kwam goed van pas in de recon-
structie van het leven van zijn vader. 
Steeds weer werd nieuwe informatie 

ontdekt: oude correspondentie, ar-
chieven, dossiers van notarissen. Bijna 
schokkend was te horen hoe na de 
oorlog minutieus de voorgeschreven 
juridische en administratieve procedu-
res rondom bijvoorbeeld het regelen 
van de nalatenschap en het rechtsher-
stel werden gevolgd. Zoals Alfred ver-
telde ‘….in een bijzondere tijd werden 
de normale regels gevolgd…’. 
Invoelbaar werd het feit dat de oorlog 
nog heel lang doorwerkte. Zo ontving 
Alfred in 1999 nog een erfenis van in 
de oorlog overleden familieleden, bij-
na 55 jaar na het officiële einde van de 
Tweede Wereldoorlog. 

Na afloop van de lezing kon nog een 
rondleiding in Salon Nune Ville ge-
volgd worden, uiteraard met bijzonde-
re aandacht voor de zolderkamer waar 
Jaap van Cleef zat ondergedoken.



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

  

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

Voor als het goed 
en vertrouwd moet zijn!!!

Runder Stoofl appen
............................................................4 stuks 6,95
Chevre Haasje
........................................................100 gram 2,75
Gebraden 
Runder Rollade
........................................................125 gram 2,95
Gegrilde Spareribs
“Met gratis saus ...............................500 gram 6,95
Italiaanse 
Biefstuk Rol
........................................................100 gram 1,95
Filet Americain
“Iedere dag vers gemaakt” ..............150 gram 1,98

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

UIT DE GRILL

SPECIAL

TOPPER

Boordseweg 1B | Nuenen

KIDS
ONDERMODE

v.a. € 3,-

DAMES,  
HEREN, KIDS  

NACHTMODE
v.a. € 5,-

HEREN
BOXERS
€ 6,-

SAMPLE
SALE

NU IN 
ONZE OUTLETS:

DAMES
SLIPS

v.a. € 5,-

Vacature 
Oproepkracht Verzekeringen bij VCN 
Omdat er weer collega’s uit onze fl expool zijn doorgestroomd naar 
andere afdelingen binnen VCN, zijn wij weer op zoek naar enthousiaste 
oproepkrachten!

Jij vindt het leuk om georganiseerd en gestructureerd bezig te zijn met 
administratieve werkzaamheden en je bent op zoek naar een baan die je 
goed kunt combineren met school, studie of andere bezigheden. 
Herken jij jezelf hierin? Dan kan deze mooie functie iets voor jou zijn!

Jouw job!
Als Oproepkracht Verzekeringen ga jij voornamelijk aan de slag met het 
inpakken en verzenden van polisdocumenten. Ben je handig met Excel 
en/of heb je cijfermatig inzicht dan kunnen ook digitale administratieve 
taken tot je werkzaamheden gaan behoren. 

Wie ben jij?
 • Je bent 16 jaar of ouder;
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en gaat secuur te 
  werk;
 • Je bent regelmatig één of meerdere dagen of dagdelen per week 
  beschikbaar;
 • Je bent woonachtig in de omgeving van Nuenen.

Wat bieden wij?
 • Flexibiliteit. In overleg met je team werken wanneer het jou uitkomt;
 • Een afwisselende bijbaan;
 • Een leuk team en een informele werksfeer.

Wil jij onderdeel uitmaken van ons familiebedrijf? 
Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatie! Stuur je cv en eventueel je 
motivatiebrief naar onze recruiter Dirk Smulders via dsmulders@vcn.nl 
en we nemen contact met je op!

Kom
je ook?

Helicon MBO Helmond
 Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

    Zondag 24 november
11.00 - 14.00 uur

Open dag 

  Dier
  Outdoor en recreatie
  Food professional
  Voeding en welzijn
  Allround coördinator 

 instructeur buitensport

opendagen.helicon.nl

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 
Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

4 GANGEN €32,50

Inclusief koffie of thee met huisgemaakte lekkernijen
Kom je ook kijken en proeven?

Inclusief koffie of thee met huisgemaakte lekkernijen
Kom je ook kijken en proeven?

Inclusief koffie of thee met huisgemaakte lekkernijen

“Thaise” zalm
soya/ rode peper/ koriander / prei

Kabeljauw “Garam Marsala”
kruidenkrokant / groene linzen / auberginekaviaar

“Australisch Clear Valley Rund” 
lage temperatuur gegaard

knolselderij / truffel / pompoen/ rozeval

“Sinaasappel & Cointreau”
speculaas / vanille

Menu Pezzaz 2.0!
R E S T A U R A N T

b

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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MOLEN DE ROOSDONCK
Ambachtelijk gemalen meel voor de thuisbakker

Gerwenseweg 2, Nuenen | www.roosdonck.nl

NU: 
BIO SPECULAAS- 

EN PEPERNOTENMIX

Biologisch tarwemeel/bloem, speltmeel/bloem, diverse 
brood- en koekmixen, vlaaimix, pannenkoekenmeel, honing.

Breng voor het complete assortiment een bezoek aan de molen, 
geopend elke zaterdag van 10.00-15.00 uur, of bekijk de website.

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-
list van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

PUZZELHOEKWeek 46

Horizontaal: 1 vrijkoopsom 6 geprikkeld 12 vrouw van Abraham 13 staat in Amerika 14 symbool 
voor chroom 16 schaapkameel 18 aasetende roofvogel 19 motorschip 20 afbakening 22 roem 
24 zwarte delfstof 25 file transfer protocol 27 voorhoedespeler 29 ongebonden 30 milliliter 
31 vaas 33 bierpomp 35 laatste kwartier 37 loofboom 38 sufferd 39 danspartij 40 korte hevige 
neerslag 41 na Christus 42 Duitse omroep 44 mountainbike 46 knokploeg 47 bedieningsloon 
49 twitterbericht 52 baal 54 zeepwater 56 indien 58 stoot 60 meester 61 ijshockeyschijf 
63 honger 66 nummer 67 Spaanse kunstschilder 68 huldigen 70 schaaldiertje 71 soort mus.63 honger 66 nummer 67 Spaanse kunstschilder 68 huldigen 70 schaaldiertje 71 soort mus.
Verticaal: Verticaal: 1 uiting van vreugde 2 stoomschip 3 bitter vocht 4 in mindering gebracht 5 volledig 
dronken 7 verenwissel 8 onderwerp 9 tapkast 10 bustehouder 11 bakmiddel 15 deel v.e. fiets dronken 7 verenwissel 8 onderwerp 9 tapkast 10 bustehouder 11 bakmiddel 15 deel v.e. fiets 
17 hoge berg 18 biologisch afbreekbaar afval 19 verkeerd aflopen 21 karaat 23 nageslacht 17 hoge berg 18 biologisch afbreekbaar afval 19 verkeerd aflopen 21 karaat 23 nageslacht 
24 Japans bordspel 26 per persoon 27 tekengerei 28 land 29 langspeelplaat 30 laaghartig 24 Japans bordspel 26 per persoon 27 tekengerei 28 land 29 langspeelplaat 30 laaghartig 
32 bejaard 34 knop op het toetsenbord 36 vrouwelijk hoen 42 zomerpeil 43 bron 32 bejaard 34 knop op het toetsenbord 36 vrouwelijk hoen 42 zomerpeil 43 bron 
45 Binnenlandse Zaken 48 Internet Protocol 50 opening in het ijs 51 Europeaan 53 aan Zee 45 Binnenlandse Zaken 48 Internet Protocol 50 opening in het ijs 51 Europeaan 53 aan Zee 
54 luchtvervuiling 55 gehoorzaal 57 binnenste 59 bloeiwijze 61 kookgerei 54 luchtvervuiling 55 gehoorzaal 57 binnenste 59 bloeiwijze 61 kookgerei 
62 Amerikaanse inlichtingendienst 64 koordans 65 houten wig 67 doctor 69 namiddag.62 Amerikaanse inlichtingendienst 64 koordans 65 houten wig 67 doctor 69 namiddag.

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

N O R A A R
M R A D IJ S A N K E R P
O B E R S T E R K N A S I
K I M O O H M T Z E S
K L I M R E K E M I N E N T
A S E K T O P E N E

G E P A S T S M I L D E

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

Oplossingen wk 45
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

K R U I P O L I EK R U I P O L I E

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.

AANBOUW
ALAAM
AMUSE
ARMOE
BOLLEN
BRUTO
CAHIER
EDELE
FORUMAVOND
FOTOBOEK
GALEIBOEF
GIFGAS
GRANEN
HANGGLIDER
JETSKIENJETSKIEN
KAUWENKAUWEN
KLIMOPKLIMOP
NADOENNADOEN
NEGERINNEGERIN
OPZEGGENOPZEGGEN
PEILENPEILEN
PIPET
PLUMEAUPLUMEAU
POPSTER
PRENT
RHEDEN
RUIKER
SALPETER
SPINSEL
STADS
TEGEL
TOAST
TOILETROL
UTRECHT
VEILING
VENDU
VLEESMOLEN
VOETTOCHT
VOORSPRAAK
WAARDE
WARHOOFD
WEIDS

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66

67 68 69

70 71

4 3
3 4 7 5

5 3 1 6
4 2 8

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

9 3

Sudoku

week 44, Dhr. Th. van Wijk, Nuenen.

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

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

JASSENACTIE
BIJ AANKOOP VAN EEN WINTERJAS VANAF €150,- KRIJG 
JE €20,- KORTING IN DE WINKEL EN OP DE WEBSHOP.

T/M 23 NOVEMBER

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

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

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, 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

Hij kwam in mijn droom voorbij
Een droom over een overleden dierbare maakt vaak diepe indruk. Schrik je 
of vind je het juist � jn om diegene te zien? Wat vertelt deze persoon? Welk 
gevoel houd je over aan de droom? Belangrijk om dit voor jezelf te beden-
ken, want bezoeken van overleden dierbaren in dromen zijn van grote waar-
de in het verwerken van het verlies. 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen

derouwcoach.nl
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Iemand die je bij leven wijze adviezen 
gaf, doet dat in je droom soms ook of 
stelt je gerust. Iemand die kritisch 
was, kan in een droom vertrouwen in 
je uitspreken. Beide zijn van groot be-
lang, want de invloed van je dierbaren 
op je keuzes en drijfveren is groot. 
Ook (of misschien wel júist) als ze zijn 
overleden.

Velen geloven wel dat er meer is tus-
sen hemel en aarde en dat onze gelief-
den niet zomaar verdwenen zijn wan-
neer ze sterven, maar dan blijft het 
vaak bij een vaag vermoeden of intuï-
tief weten. Juist deze vaagheid maakt 
dat er niet zo veel wordt gesproken 
over dromen. Dat is jammer, omdat 
het ervaren van contact in dromen het 
verlies vaak draaglijker maakt. Er over 
praten versterkt het steunende effect. 

De droom is vaak ook een deel van de 
dromer zelf. Wanneer een dierbare 
vanuit zijn of haar graf schreeuwt: “Wat 
doe ik hier?!” of “Ik heb het koud!” kan 
dat betekenen dat de dromer zich 
even geen raad meer weet in het le-

ven. Hij of zij ervaart de wereld als 
koud en kil en vraagt zich af of er ooit 
nog warmte zal zijn.

 Lang niet alle mensen dromen over 
een overledene. Iedereen rouwt op 
zijn of haar eigen manier. Sommige 
mensen willen juist heel graag dromen 
over hun overleden dierbare, maar dat 
gebeurt dan niet. In gesprekken met 
cliënten hoor ik dat de overledene 
naar je toe komt in een droom, als je er 
zelf aan toe bent. Niet eerder en niet 
later.

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele be-
geleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwerking 
verbonden aan de Academie voor Inte-
grale Menswetenschappen. 

T. 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Begrotingsbehandeling levert 
15 amendementen en moties op
Door Gerrit van Ginkel

De Sinti waren bij het begin van de vergadering aan het woord om opnieuw 
aandacht te vragen voor de renovatie die plaats vindt aan de Bosweg in Ger-
wen. Vooral het gebrek aan inspraak, de keuze van de aannemer en de con-
tactpersoon waren voor hen hete hangijzers. 

Euro voor de reparatie van het staart-
stuk. Uit diverse fondsen, legaten en 
sponsoren werden aanzienlijke bedra-
gen verworven en het resterende be-
drag wordt door de Gemeente bijbe-
taald om de reparatie van 45.000,00 
Euro te betalen.
Omdat al eerder aangegeven is dat er 
geen aanvullende maatregelen zullen 
worden uitgevoerd op het Boord haal-
de de raad middels een amendement 
2 snelheidremmers en 4 plateau’s ten 
bedrage van 80.000 Euro uit de meer-
jarenbegroting. Ook voor 2023 werd 
een dynamische afsluiting van 60.000 
van het Boord uit die begroting ge-
haald. Ondanks de tegenstemmen van 
N.N, GL, PvdA en D66 werd het amen-
dement aangenomen.

De behandeling van de begroting op 7 
november had een flink aantal moties 
en amendementen tot gevolg. De 
amendementen werden alle aangeno-
men. Sommige hadden verstrekkende 
gevolgen zoals de stijging van de kosten 
van de jeugdzorg van 250.000 Euro. Die 
worden gehaald uit de algehele reserve. 
Raadslid Kranen van Natuurlijk Nuenen 
verklaarde dat het met die reserve van 
24 miljoen Euro er goed uit ziet.
De compensatie voor het eigen risico 
de inkomensgrens te verhogen naar 
130% van het sociaal minimum voor 
2020 en volgende jaren tot een maxi-
mum van 385,00 Euro, was vervat in 
een amendement dat het unaniem 
haalde. Ook uit de algehele reserve 
werd een bedrag onttrokken van 9032 

 De ingediende moties tijdens 
de begrotingsbehandeling
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 7 november werd een motie ingetrokken 
die handelde over de 4 en 5 mei herdenking en viering. Toen het college de 
verzekering gaf met een plan te komen voor een waardige herdenking en 
ruimhartig 5 mei zal faciliteren werd de motie ingetrokken door GL.

lijkheid. De maatschappelijke kosten 
zijn minimaal en het centraal afsteken 
is geen optie. Opvallend bij de stem-
ming was het voor stemmen van W70 
fractielid John Geven terwijl zijn fractie 
tegenstemde.
Een motie over de veiligheid in het ver-
keer voor fietsers op de Europalaan te 
bevorderen bijvoorbeeld door signaal-
lichten voor automobilisten werd una-
niem aangenomen.
Een motie over het bergen van regen-
water en te onderzoeken hoe verste-
ning van tuinen kan worden tegenge-
gaan werd tegengestemd door de 
Combinatie, VVD en D66. Omdat de 
rest van de fracties voor waren is de 
motie aangenomen.
Om een Right to Challenge project op 
te starten met het onderwerp Spelen 
en Bewegen in Nuenen centrum/
Noord werd een motie ingediend die 
alleen door D66 werd verworpen. De 
rest was voor.

Hetzelfde geldt voor een motie over 
woonvormen die door de VVD werd in-
getrokken.
Een motie werd aangenomen, inge-
diend door NN, GL, CDA en W70, om 
aan nieuwe raadsvoorstellen de crite-
ria toe te voegen Sociaal en Duur-
zaamheid. Tegen waren VVD, D66, 
Combinatie en CDA.
Een motie om renovatie van de Hon-
german toe te voegen aan de voor-
keursscenario’s haalde het niet. Een 
warm pleidooi van Groothoff van het 
CDA die vertelde dat renovatie sneller 
en goedkoper is dan nieuwbouw. Ver-
dere voorstanders waren Combinatie 
en D66. Tegen waren de andere fractie 
en dus haalde de motie het niet.
Een motie over het vuurwerkverbod 
werd verworpen. Burgemeester Hou-
ben verklaarde weinig tot geen over-
lastmeldingen te ontvangen. Handha-
ven blijft moeilijk. We attenderen de 
burgers op hun eigen verantwoorde-

20 mei - 1 juni 2020

De Raaijmakershoeve   
voor de zesde keer gastheer 
bij ‘Asperges aan het Veld’
Het lijkt nog ver weg, mei 2020, maar voordat u het weet, komen er blaadjes aan de 
bomen en begint het aspergeseizoen weer. Traditiegetrouw vindt dan ook het 
heerlijke Nuenense evenement ‘Asperges aan het Veld’ plaats bij de Raaijmakers-
hoeve aan het Boord 25. Van 20 mei tot en met 1 juni stellen Bernie en Martin Raaij-
makers, voor de zesde keer alweer, hun locatie beschikbaar en kunt u in het inmid-
dels bekende pop-up restaurant genieten van hun witte goud, bereid door gere-
nommeerde topkoks uit Nuenen en omstreken. Het succes van de afgelopen jaren 
maakt dat er ondertussen al flink wat reserveringen zijn binnengekomen, de ope-
ningsdag is zelfs al volledig volgeboekt, maar er zijn voor de andere dagen nog vol-
doende plaatsen beschikbaar. Wilt u ook met z’n tweeën of met meer, zakelijk of 
met uw businessclub komen genieten van een geweldige lunch of van een diner 
met Nuenense asperges en bijpassende wijnen, ga dan naar de website www.as-
perge saanhetveld.nl en neem vrijblijvend een optie. In januari krijgt u dan een mail 
waarin u een keuze kunt maken voor de datum waarop u wilt komen eten en u bent 
verzekerd van uw plaatsen. U kunt via de website ook inschrijven voor de nieuws-
brief, zodat u op de hoogte wordt gehouden van alle ins- en outs over dit fantasti-
sche culinaire evenement. 

Geslaagd wielercafé in  Gerwen
 
Taalvirtuoos Wim Daniëls ontving twee prominente gasten uit de wielerwe-
reld: microfonist Jan Peeters en ex-wielerprof Frank Kersten. Dit drietal zorg-
de donderdagavond 7 november op het podium van het wielercafé in De 
Stam in Gerwen voor serieuze gesprekken, gelardeerd met grappen en grol-
len. De wielerquiz voor de bezoekers werd gewonnen door Hans Sanders.

Daniëls was het vierde NWV-wielercafé 
en het werd een geslaagde en gezellige 
avond voor de wielerliefhebbers. 

Het wielercafé is een jaarlijkse activiteit 
van de Nuenense Wielervrienden 
(NWV). Deze editie met presentator Wim 

Het vierde NWV-wielercafé in De Stam in Gerwen met v.l.n.r. presentator Wim Daniëls, mi-
crofonist Jan Peeters en ex-prof Frank Kersten……(foto Cees van Keulen) 

Samen op weg naar Dorpshuis 
Het Klooster
Wellicht lijkt het stil rond de ontwikkelingen van Het Klooster naar een Nue-
nens dorpshuis, maar dat is maar schijn. Al geruime tijd wordt er door pro-
fessionals en leden van de diverse verenigingen die gebruikers zijn van Het 
Klooster hard gewerkt aan een nieuw bruisend dorpshart. Want dat is de in-
tentie van degenen die daarmee aan de slag zijn.

lijkheden. Uiteraard dient daarvoor aan 
de inrichting en uitstraling nog wel het 
een en ander aangepast te worden en 
daarom is o.m. een architect nauw bij 
het huidige proces betrokken.
Zo is ieder ervan doordrongen dat het 
gebouw en de activiteiten die er plaats-
vinden veel opener moeten worden; nu 
nog zitten de gebruikers veelal elk ach-
ter hun eigen deur, doen hun eigen 
ding en werken nog veel te weinig sa-
men. Dat willen we gaan veranderen. 
Samen met, wat ons betreft veel nieu-
we gebruikers, waarvan de bibliotheek 
er een zal gaan worden.
We hopen de zonnige toekomst van 
ons dorpshart begin volgend jaar aan 
de gemeenteraad te kunnen aanbie-
den in de vorm van een concept: hoe 
het moet gaan worden en hoe we daar-
toe willen komen. We houden u graag 
op de hoogte!

Bram Soetendal, De Lindespelers
 

Tijdens een aantal bijeenkomsten 
wordt nagedacht en worden plannen 
ontwikkeld ‘hoe het moet gaan wor-
den’. De huurders van ruimten in Het 
Klooster, worden door professionals 
ondersteund in het zoeken naar een 
doelmatig functionerend dorpshuis. 
Want dat is gemeenschappelijk: De am-
bitie naar een bruisend dorpshart voor 
elke Nuenenaar.
Zo is intussen inspiratie opgedaan tij-
dens bezoeken aan een aantal verge-
lijkbare projecten: Wat gaat daar goed, 
wat niet. Hoe is het georganiseerd; wel-
ke is de rol van de gebruikers; wat is er 
te doen; wat willen we zeker in huis 
hebben en wat zeker niet. Volop keuzes 
te maken, waarover soms meningen 
verschillen, maar constructief met el-
kaar gewerkt wordt aan overeenstem-
ming. Meer en meer wordt niet gedacht 
in problemen of onmogelijkheden, 
maar in uitdagingen en oplossingen.
De gebruikers van Het Klooster leren el-
kaar in dit traject steeds beter kennen 
en het samen zoeken naar oplossingen 
leidt tot boeiende uitwisseling van el-
kaars sterke kanten met volop perspec-
tieven. Het blijkt dat die samenwerking 
straks niet langer vrijblijvend is; men 
heeft de intentie om er daadwerkelijk 
samen een succes van te maken.
We zijn ervan doordrongen dat Het 
Klooster geen best imago heeft. Toch is 
het een accommodatie met veel moge-

Omdat pas na het vaststellen van de 
mobiliteitsvisie zal blijken of die maat-
regelen nodig zijn, werden de aanleg 
van diverse plateau’s op Berg, Ger-
wenseweg, Vallestap en Collseweg ten 
bedrage van 160.000 Euro vervallen en 
uit de meerjarenbegroting gehaald. 
De PvdA en D66 stemden tegen dit 
amendement.
Om aan de getelde eisen voor de uit-
voering van de duurzaamheidseisen te 
voldoen is een halve fte (FullTimeEm-
ployment volle tijds baan) nodig. In 
het raadsbesluit stond al een halve fte, 
dus deze komt erbij. Het amendement 
werd unaniem aangenomen.

Een overzicht van de ingediende mo-
ties treft u elders aan in  dit blad.

 

Na de begrotingsbehandeling die una-
niem werd aangenomen sprak Wet-
houder Pernot zijn waardering uit voor 
de Nuenense raad en prees de goede 
constructieve sfeer waarin de behan-
deling had plaatsgevonden. 

 

Dorpsraad  
Gerwen    
Soort:  Openbare vergadering
Datum: woensdag 13 november 
Locatie: SSCA `D’n Heuvel`,  
   Heuvel 11 te Gerwen
Aanvang: 20.00 uur

 Hond gezocht
Beste hondenbezitter, mijn zoon (11 
jaar) is gek op honden!! Hij heeft zelf 
geen hond. Dolgraag zou hij uw hond 
uitlaten. Wij wonen in Nuenen-Oost. 
App of bel gerust om eens kennis te 
maken met moeder en zoon.
Kathelijne 06-20105808
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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 23 november
14.11 uur Jeugdprinsenbal CV De Narre-

Kappen. D’n Heuvel, Gerwen
20.11 uur Prinsenbal CV De Narre-Kappen

D’n Heuvel, Gerwen

Zondag 24 november
12.00-14.00 uur Huldiging Steven Kruiswijk 

/ Dikke banden race
voor Het Klooster rondom het Park 

en de Vincent van Goghstraat

Zondag 24 november
11.00 uur Intocht Sint Gerwen. 

Door centrum van Gerwen, 
start vanaf de Huikert

11.30 uur Sint in D’n Heuvel

Zondag 24 november
14.00 uur IVN wandeling
Kruising Lissevoort/Broek
20.30 uur Liederentafel 

Café Schafrath

Maandag 18 november 
15.30-17.00 uur Knutselen met klei, kinder-

workshop. D’n Heuvel, Heuvel 11 Gerwen
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

Donderdag 21 november 
Lezing Hans van den Eeden: Brabant en de 
IJzeren eeuw. Basisschool De Dassenburcht
09.30 uur Computercafé Nuenen: Veilig en 

vertrouwd online. Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 22 en zaterdag 23 november
20.00 uur Klooster Nuenen

Zondag 24 november om 14.00 uur 
Momenten van Geluk, 

de Lindespelers

Vrijdag 22 november
19.00 uur Avondmarkt Vrije School Brabant

Nuenenseweg 6
20.00 uur Super Kienavond KBO Lieshout

Dorpshuis Lieshout

Zondag 17 november 
13.15-16.30 uur Intocht Sint Nuenen

 Route: via dorpsboerderij Weverkeshof 
richting kiosk in het Park naar 

sporthal de Hongerman

Zondag 17 november 
14.00 uur Raod van Zatterdag

residentie Parkhotel Auberge Vincent

Zondag 17 november 
15.00-16.15 uur Voorstelling ‘Bonhoeffer - 

Wie ben ik?’ De Regenboog, Sportlaan
15.30 uur Sunny Blues presenteert 
The Marbletones. In Cafe Schafrath

Maandag 18 t/m zaterdag 23 november
Collecte voor het Nationaal MS fonds

Zaterdag 16 en zondag 17 november
12.00-17.00 uur Atelierweekend

atelier Riki, Rutger van den Broeckelaan 1
atelier Steen van Heleen, Voirt 33

Zaterdag 16 november
14.00 uur Jeugdprinsenbal Dwérsklippels

Prinselijke feestmiddag. Het Klooster

Zaterdag 16 november 
19.00-21.00 uur Licht op Oude Landen

Begraafplaats Oude Landen 
20.00 uur Country Dance Party met Country-

DJ Henk. Dorpshuis Lieshout, Grotenhof 2

Zondag 17 november 
11.00 uur 40e Bavaria-veldrit 

Lieshout
12.00-17.00 uur Open Huis Ruimte in Beeld

Dubbestraat 61 (voorheen 9a) Nuenen

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

Donderdag 14 november
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

Dropbox - opslag in de Cloud
Bibliotheek Nuenen, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 15 november
20.00 uur Rikavond supportersclub RKSV 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen

20.11 uur Dwèrsdebuut in Klippelgat
Het Klooster

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

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

 Wat was jij sterk en arbeidzaam
Wat heb jij voor ons allen klaargestaan

Flink was jij, je hele leven
Moedig ben je tot het laatst gebleven
Flink wil jij nu ook dat wij zullen zijn

Maar afscheid nemen van jou doet ons zo’n pijn

Na een kort ziekbed is onze moeder, schoonmoeder en oma 
op 94-jarige leeft ijd vredig ingeslapen

Marie José Nieuwenhuis-Maas
 ✩ Eindhoven 23-01-1925 † Geldrop 04-11-2019 

Sinds 04-12-1993 weduwe van 

Tobias Nieuwenhuis

 Lieshout Erik Nieuwenhuis
 Mijdrecht Ingrid en Erik Fritzsche - Nieuwenhuis
   Mark, Sherrany, Selma, Mitchel
 Nijmegen Christi anne en Henk Belderok - Nieuwenhuis
   Louis en Roy
 Hilvarenbeek Marcel Nieuwenhuis en Bianca de Brouwer
   Jur, Joost, Anne

Op uitdrukkelijk verzoek van moeder heeft  de cremati e in 
besloten kring plaatsgevonden.

Correspondenti eadres:
M. Nieuwenhuis, Gelderstraat 45A, 5081 AA Hilvarenbeek

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 16 november 18.30 uur: Oe-
cumenische ouderenviering, volks-
zang, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en dominee Mw. M. Schultz.
Zondag 17 november 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastoraal werker Mw. R. van Eck.

Misintenties:
Zaterdag 16 november 18.30 uur: Her-
man de Bree.
Zondag 17 november 11.00 uur: over-
leden ouders Jan en Miet Dijstelbloem 
- Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij - van de Kam; Joost van der Graaf 
en Ineke Hilberink; Henk Rooswinkel; 
Leo en Tonny Verhappen - Aarts en 
overleden familieleden Verhappen - 
Aarts; Frans van Oorschot.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 november 11.00 uur vie-
ring, seniorenorkest, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties:
Koen Smeets; Johannes Raijmakers en 
Johanna Rooijakkers; Petrus Raijma-
kers; Wilhelmus Rooijakkers; Elisabeth 
Bastiaans; Bastiaan Rooijakkers; Ben 
Lijten, vanwege trouwdag; Toos en An-
toon der Kinderen uit dankbaarheid 
en tevens overleden familieleden Der 
Kinderen - Manders; Leden en overle-
den leden van het Seniorenorkest.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 november 9.30 uur   viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties:
Bea Schenkels - Koks; Jan Migchels, na-
mens de familie Renders; Piet Coolen; 
Harrie Verschuuren.

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

Zondag 17 november zal in de dienst 
van 10.00 uur onze ds. Marlies Schulz 
voorgaan. De collecte is deze keer be-
stemd voor de Diaconaal werk Nuenen. 
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst. U bent van harte welkom om 
deze kerkdienst met ons mee te vieren.
 
Eveneens zondag 17 november zal van 
15.00-16.15 uur de Theatermiddag Bon-
hoeffer plaatsvinden. Toegang is € 8,50.
 
Donderdag 14 november is er van 
10.00 - 12.00 uur weer Open Huis. On-
der 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.

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.

KBO Lieshout  
in november
KBO Lieshout Super kienavond 
KBO Lieshout nodigt kienliefhebbers 
uit voor een Super kienavond op vrij-
dagavond 22 november. Op deze 
avond is er een grote prijzenpot met 
extra gevulde enveloppen, levensmid-
delentassen, koffiepakketten en u 
maakt kans op de Jackpot. De num-
mers worden niet alleen afgeroepen 
maar zijn ook op een digitaal scherm te 
zien. Schuif mee aan, iedereen is wel-
kom. Locatie is de Grote Zaal van het 
Dorpshuis. Het kienen begint om 20.00 
uur, de zaal gaat om 19.00 uur open.

Info-avond over verliesverwerking 
en rouwen
Als we aan rouwen denken, denken we 
vooral aan mensen die een naaste ver-
loren hebben. In ons leven worden we 
echter continu geconfronteerd met 
momenten van rouw. Het eerste rouw-
moment begint al bij de geboorte. Je 
raakt de warmte, liefde en veiligheid 
kwijt die je in je moeders buik ervoer. 
Hoe ouder je wordt, hoe meer rouw-
momenten je meemaakt. Je kinderen 
die het huis uitvliegen, je stopt met 
werken, je kunt niet meer sporten, rei-
zen, autorijden of fietsen.

Op dinsdag 26 november organiseert 
de Werkgroep Gezondheidsvoorlich-
ting van het Wit-Gele Kruis Lieshout-
Mariahout en de Werkgroep Ouderen-
educatie voor KBO Lieshout een the-
ma-avond over verliesverwerking en 
rouwen. Aanvang 20.00 uur in het 
Dorpshuis van Lieshout. De toegang is 
gratis en vooraf aanmelden niet nodig. 
Anne-Marie Koppens-Linders is (rouw)
therapeut. Zij kan meer informatie ge-
ven over wat rouwen is en welke vor-
men van rouw er zijn. Wat iemand zelf 
kan doen bij rouw en welke begelei-
ding hierbij kan helpen.
 

Donderdag 14 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Josaphat, bis-
schop en martelaar.
Vrijdag 15 november. 07.15 uur H. Mis, 
H. Albertus de Grote, bisschop en kerk-
leraar.
Zaterdag 16 november. 11.00 uur ge-
zongen H. Mis, H. Gertrudis, maagd. 
Bijeenkomst Derde Orde.
Zondag 17 november. 23ste Zondag 

na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 18 november. 18.30 uur H. 
Mis, wijding van de basilieken van de 
H. Petrus en Paulus.
Dinsdag 19 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Elisabeth, weduwe; gedachtenis 
van H. Pontianus I, paus en martelaar.
Woensdag 20 november. 07.15 uur, H. 
Felix van Valois, belijder.
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In Perspectief, coaching & therapie bij verlies en verandering
Maaike de Graaf
06 3360 7650
www.maaikedegraaff.nl

Van der Stappen uitvaartverzorging
Sigrid Hielkema-Tas, uitvaartverzorger
06 1008 9142
www.vdstappen.nl

Uitnodiging

Licht op
Oude Landen Oude Landen 

Samen herdenken

Onze overleden dierbaren 
in het licht en in de warmte 

van onze herinnering.
    Voor wie steekt u een lichtje aan?

Zaterdag 16 november 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur
begraafplaats Oude Landen, Beekstraat 48a te Nuenen

U bent van harte uitgenodigd. Ook 
als uw dierbare elders zijn of haar 
laatste rustplaats heeft gevonden.

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

In 1930 openden Toon en Fien van Hout-van de Donk een 
café, zoals er in de verre omgeving geen te vinden was. Het stond aan de Op-
wettenseweg 62 - toen D80 - en had maar liefst twee verdiepingen en een 
beugelbaan. Het stond bekend als café Wilton en dat werd door de nieuwe ei-
genaar Hennie Korf veranderd in De Break. Wie weet waar de namen Wilton 
en De Break vandaan komen mag ons mailen op bovenstaand mailadres. Het 
café werd in 1989 opgeheven en in 2004 gesloopt. Nu staat er een stijlvol he-
renhuis. Wie meer wil weten over het wel een wee van de uitbaters, kan dat le-
zen in het boek Nuenen op het randje op blz. 157.

Hulde aan het Gouden Paar: 
‘Toos en Antoon der Kinderen’

Wij zijn Trots op onze ouders, die ons 
een onbezorgde jeugd gaven! Ook 
helpen en zorgen ze graag voor onze 
kinderen, ze genieten daar erg van! Al-
tijd kunnen we een beroep op hen 
doen, daar zijn we onze ouders heel 
dankbaar voor. Daarom zijn we blij dat 
we samen dit gouden jubileum mo-
gen vieren.
Nogmaals, Van Harte Gefeliciteerd met 
jullie 50 jarig Huwelijk:
John & Arrianne
Twan & Paulien 
Roy, Tessa en Milan
Maud en Tijs

 Interessante Foto Expositie Knipoog 

de bij het jaarthema met haar foto van 
een apenkoppel.
Volgend jaar exposeert Knipoog op-
nieuw gedurende het eerste weekend 
van november. Er wordt nu alvast na-
gedacht over nieuwe ideeën.

Het jaarthema was dit keer ‘Met z’n 
tweeën’. Een begrip dat zeer ruim te in-
terpreteren is. En dat was dan ook te 
zien aan het diverse aanbod. Twee be-
nen die bij een boot bungelden, twee 
stoere mannenbeelden in een span-
nend decor, doodshoofden die door 
elkaar heen lijken te lopen en apen die 
doordringend in de lens kijken.

Bovendien waren er nog twee series 
met AV presentaties. Mooie beelden 
met begeleidende muziek die vaak 
treffend gekozen was. De onderwer-
pen waren divers maar daarom ook in-
teressant om te bekijken. Van Sta-
lingrad tot strand en duinen en van 
bloemen tot onderwaterbeelden. Al 
met al zeer gevarieerd en een gewaar-
deerd onderdeel van de expositie. De 
kwaliteit van deze presentaties groeit 
ieder jaar.

Uit het dokterskoffertje met geheime 
inhoud dat langs de leden reisde ont-
stond een serie aardige foto’s. Frap-
pant was op te merken dat de manne-
lijke leden van Knipoog duidelijk an-
dere foto’s maakten dan de vrouwelij-
ke helft. Al met al een gegeven om 
over na te denken.

Gedurende het weekend bezochten 
ruim 300 belangstellenden de prachti-
ge fototentoonstelling van Knipoog. 
Vooral zondagmiddag ‘hing men met 
de benen buiten’.

De meest aansprekende foto werd ge-
kozen door het publiek. Zowel bij het 
jaarthema als bij de vrije foto’s ging 
Betty Touw met de eer strijken. Op de 
tweede plaats werd de foto van Juliet-
te van Dieten gekozen in de vrije cate-
gorie met haar foto van een intrigeren-
de slak. Lous van Romondt werd twee-

2-jarig bestaan She Art Gallery

Openingsfeest expositie ‘Fair is fair’
SHE Art Gallery viert haar 2 jarig bestaan en succes tijdens de feestelijke 
opening van expositie ‘Fair is fair’, zondag 17 november, 13.00-17.00 uur, De 
Huufkes 34, Nuenen. Een gezellige middag met bekende en nieuwe kunste-
naars, met o.a. het prachtige werk van 5 kunstenaars die geschitterd hebben 
op de A� ordable Artfair in Amsterdam begin november.

van Mainkunstenaars en de grote hou-
ten, uitgebrande bloemen van Mart de 
Brouwer. 
Onze gast-kunstenaars sluiten de rij, zij 
zijn speciaal uitgenodigd om een 
maand te komen exposeren in de gale-
rie. O.a. een kleurrijke tafel-expositie 
van Jan Weijers Keramiek, deze staat 
midden in de galerie en vormt een vro-
lijk geheel.

Kortom, genoeg te doen en te zien in 
de galerie. Eigenaresse Sheila Haas-
noot zal u hartelijk ontvangen in de 
galerie. Stap binnen en beleef een van 
de mooiste exposities tot nu toe, een 
prachtige collectie eigentijdse kunst 
van deze eeuw, van Nederlandse kun-

Yvonne Jochems schildert mooie vrou-
wen met een krachtige mix van mate-
rialen en technieken, Teis Albers foto-
grafeert elke bloem apart en creëert 
daarmee prachtig silhouettes en bou-
quettes, Bart van der Voort heeft nieu-
we beelden in de galerie staan, o.a. van 
Europa en de Stier, Romy van Rijcke-
vorsel schildert intuïtief en haar nieuw-
ste werk ‘Mercy’ heeft een prominente 
plek in de galerie en Cynthia Vanden-
bor verovert uw hart met haar Pop-
surrealistische vogelvrouwen.
En natuurlijk tonen wij werk van ruim 
25 andere vaste kunstenaars van SHE 
Art Gallery, die allemaal succesvol zijn 
in hun eigen discipline. Zoals een 
nieuw staal werk ‘The Cutting Edge’ 

stenaars. De houtkachel brandt gezel-
lig, en we verzorgen spectaculaire 
hapjes bij de wijn.
Ieder kunstwerk heeft haar eigen 
kracht en beleving. Kunstliefhebbers 
merken dat direct wanneer ze binnen-
komen. 
SHE Art Gallery heeft weer een fantas-
tisch jaar achter de rug met vele eve-
nementen, exposities en geweldige 
kunst. Sheila is trots en dankbaar voor 
iedereen die daaraan heeft bijgedra-
gen, natuurlijk haar kunstenaars, zon-
der wie geen galerie kan bestaan en 
vooral haar klanten, die haar grootste 
compliment zijn!

Expositie ‘Fair is fair’ heeft een feestelij-
ke opbouw, en is te bewonderen tot en 
met 20 december bij SHE Art Gallery, 
De Huufkes 34, Nuenen.
Openingstijden zijn woensdag 13.00-
17.00 uur, vrijdag 13.00-20.00 uur en 
zondag 13.00-17.00  uur.

Sfeervol optreden     
in concertreeks WLG
Een vijftal muzikanten van de groepen La Quête en Fiabe hebben zondag 10 
november in muziekcafé De Stam in Gerwen een sfeervol optreden verzorgd. 
Het gezelschap bracht een verrassende mix van Italiaanse, Franse en Spaan-
se liedjes ten gehore. Het was het eerste optreden in de concertreeks ‘Ger-
wen verrast met…’, een activiteit van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
(WLG). In deze concertserie komt het genre lichte muziek op het podium. 

muziek spelen op alle bestaande slag-
instrumenten. Gunnar Graafmans toer-
de met zijn melodisch en ritmisch 
slagwerk door Brazilië, China, India en 
Europa en komt naar Gerwen. De muzi-
kale wereldreis vol verrassingen in mu-
ziekcafé De Stam begint om 14.00 uur.
Voor reserveren van kaarten en meer 
info: werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com  of 06 41102625.

De leden van La Quête en Fiabe vertolk-
ten muziek van singer-songwriters uit 
Frankrijk, Italië en Spanje. Maaike Rijn-
ders en Ingrid Vinkoert zongen met pas-
sie bekende chansons en ook eigentijd-
se bewerkingen van pareltjes van lichte 
muziek uit genoemde landen.
Zondag 1 december treedt in de con-
certreeks ‘Gerwen verrast met…’ Gun-
nar Graafmans op. Hij leerde wereld-

Het eerste WLG-concert lichte muziek ‘Gerwen verrast…’ met v.l.n.r. Marcel Payens, Maaike 
Rijnders, Paul Vinkoert, Ingrid Vinkoert en Erik Verhoef…(foto Cees van Keulen)

Afgelopen weekend exposeerde de Fotoclub Knipoog van de PVGE Nuenen in 
het Kwetternest. Dit was de 8ste maal dat de 15 leden hun werk toonden. De 
eerste tentoonstelling - in 2012 - vond in de bibliotheek plaats, destijds nog 
gevestigd aan het Vincent van Goghplein. Het jaar daarop waren de fotower-
ken een maand te zien in Het Klooster. De PVGE kreeg vervolgens een eigen 
onderkomen in een ruimte in de Hongerman waar vanaf 2014 de exposities te 
zien zijn in Het Kwetternest aan de Mantelmeeuwlaan in Nuenen Zuid.

Voorlichtings-
avond ‘Bevallen 
in het Catharina 
‘Ziekenhuis’
Bent u zwanger en wilt u meer weten 
over bevallen in het Catharina Zieken-
huis? Kom dan op donderdag 14 no-
vember naar de voorlichtingsavond 
‘Bevallen in het Catharina Ziekenhuis’. 
De avond begint om 19.00 uur en 
wordt gehouden in de Congreszaal 
(route 149) van het ziekenhuis.
Aanmelden is noodzakelijk en kan via 
www.catharinaziekenhuis.nl/agenda 
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Klimaatkoorts
We mogen dan langzamerhand richting winter gaan, ons land is momenteel be-
vangen door een stevige klimaatkoorts. De stikstofcrisis was nog niet zo op z’n 
hoogtepunt of PFAS dook plotseling op in de grond. En dat alles met grote, nega-
tieve gevolgen voor de voortgang van de zo broodnodige nieuwbouw. Het kabi-
net heeft zeer recent aan de Tweede Kamer bericht dat de woningproductie door 
het stikstofbesluit niet op 75.000 woningen per jaar zal uitkomen, maar op 47.000, 
dus maar liefst 28.000 minder.

‘Een flinke dip’ schrijft minister Stientje van Veldhoven (Wonen en Milieu). Nu was 
het al zeer de vraag of dat aantal van 75.000 nieuwbouwwoningen in de praktijk 
wel haalbaar zou zijn. Maar, schrijft de minister: “Het kabinet werkt aan een pak-
ket maatregelen waarmee de vergunningverlening snel vlot wordt getrokken. 
We zetten alles op alles om de geschetste effecten geen werkelijkheid te laten 
worden.” Ze ziet echter pas in 2024 het jaarlijks doel van 75.000 nieuwbouwwo-
ningen weer in zich komen.

Concrete maatregelen zijn er nog niet genomen. Er wordt van alle kanten aan het 
kabinet getrokken: boeren, bouwers en weggebruikers willen allemaal ontzien 
worden. De roep om temporisering of verzachting van het klimaatbeleid klinkt 
luider. Het is uiteraard niet aan mij om klimaatproblemen te bagatelliseren, want 
een duurzame samenleving is voor ons allemaal van belang. Aan de andere kant 
kan ik niet anders dan constateren dat het er voor de bouw en voor woningzoe-

kers niet beter op wordt. Schaarste zal verder toenemen en dat 
zal de toch al hoge nieuwbouwprijzen verder opdrijven, 

heeft de sectoreconoom Bouw en Vastgoed van ABN 
Amro voorspeld. Je hoeft echt geen sectoreconoom te 
zijn om dat te kunnen voorzien. De vastgoedsector 
krijgt het zwaar; meer faillissementen zijn te verwach-

ten. 

Ook de particuliere woningbezitter staat voor de vraag 
hoe hard hij of zij moet lopen bij het verduurzamen van de 

woning. De lage rente kan helpen bij de bereidheid om te 
investeren, maar ook hier is overheidsbeleid van belang 

(subsidiemogelijkheden, hoogte energiebelasting). 
Het zal niet meevallen het hoofd koel te houden in 
de oplopende klimaattemperaturen.

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

22 november premiere van nieuwe stuk 

 Moment van toneelgeluk
Een moment van geluk voor mij is een dinsdagavond vlak voor een van de 
laatste repetities: De theaterzaal van Het Klooster binnen komen lopen en 
die unieke toneelsfeer ervaren.

regisseur die de laatste voorbereidin-
gen bespreekt met de regie-assistente. 
Het decor is nog provisorisch, dat 
wordt pas de dag voor de generale re-
petitie opgebouwd. Maar we spelen al 
echt voor het ‘echie’. 
Geen grapjes meer tijdens het spelen, 
maar concentratie. Tempo, emotie en 
humor, het moet nu allemaal goed val-
len. Nog twee repetities en een generale!
Toneel-bijgeloof zegt dat er dan altijd 
een rampzalige repetitie komt. Laat 
dat dan maar vanavond zijn! Maar er-
varing leert gelukkig ook dat het bij de 
Lindespelers altijd goed komt.
Kom kijken: www.lindespelers.nl

Het halfduister, de geur van al de doe-
ken die er hangen. Het gedempte ge-
luid van de spelers die zich achter de 
coulissen aan het omkleden zijn en de 

Een moment van geluk voor mij is een dinsdagavond vlak voor een van de 

Jax en Sofie Lynn: nieuwe 
inwoners in onze gemeente
Rond de Linde kreeg weer een berichtgeving binnen over nieuwe inwoners: Op 
de Opwettenseweg 78D is een nieuwe bewoner gekomen, Jax. Jax, welkom in 
onze gemeente! En… 
De eerste baby in de nieuwe wijk Gerwen Zo! met een geboortebord in de tuin 
heet Sofie Lynn. Deze nieuwe inwoner in onze gemeente is vrijdag 8 november 
geboren. Sofie Lynn is zusje van Sjimmie en de gelukkige ouders zijn Inge Lant-
man en Rob van Hout en het gezin woont op Goudhoeksland 32 in Gerwen. Sofie 
Lynn, welkom in onze gemeente (Foto Cees van Keulen).
Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u een 
opvallende geboorteaankondiging, 
laat het dan de redactie weten:
redactie@ronddelinde.nl

 Team ‘Van Gogh Losjes’ winnaar 
van Hee Doede Mee 2019
Nadat op 2 november alweer de zesde editie van dorpsquiz Hee Doede Mee 
heeft plaatsgevonden, werd afgelopen zaterdag tijdens de feestavond de 
uitslag bekend gemaakt. Samen met DJ Jordy Graat en de band Lijn 7 werd 
gedurende de avond afgeteld van de laatste plek tot de winnaar.

 Avondmarkt   
Vrije School  
Brabant 
 Op vrijdagavond 22 november organi-
seert basisschool Spil-centrum de 
Sterren weer een avondmarkt. Met in-
spirerende kraampjes van getalenteer-
de ondernemers en ouders.
Doe de mooiste inkopen voor de feest-
dagen. Van houten speelgoed, creatie-
ve materialen, kunstwerkjes tot siera-
den. 
Geniet van live muziek in het grand 
café (aula): Lekkere tonen, en de lek-
kerste hapjes en drankjes. De op-
brengst van de avondmarkt (exclusief 
kraampjes) is zoals altijd voor de 
school. 

De markt is bedoeld voor ouders, en 
dus niet voor kinderen. Locatie Vrije 
School Brabant, Nuenenseweg 6 Eind-
hoven, aanvang 19.00, einde 22.00 uur.

Lions blijken    
uitstekende koks te zijn!
Leden van de Lionscub Nuenen hebben zaterdagavond bewezen uitstekend 
te kunnen koken. Samen met partners en kinderen hadden ze hun traditio-
nele ‘Lions Wijnproeverij’ dit jaar opgeluisterd met een exclusief vijfgangen 
diner van uitzonderlijk hoog culinair niveau voor 100 gasten.

Gasten en Lions waren het er over 
eens: ‘dit smaakt naar meer!’

Plaats van handeling: John Geven Stu-
dio’s, waar niet alleen de hele dag druk 
in ploegen gekookt werd, maar ook het 
avondprogramma plaatsvond. Hoog-
tepunt van de avond was de overhan-
diging van een cheque van € 3000,- 
aan Nuenenaar Luuk Eikelboom voor 
zijn project Desert Lions Conservation. 
Ook Sinterklaas werd bedacht, met een 
bijdrage ten behoeve van de instand-
houding van de Nuenense Sinterklaas-
intocht.

Foto’s: Juultje Alofs 

Waar het ene team verrast werd door 
de hoge plek op de ranglijst, gingen an-
dere teams zichtbaar bij zichzelf ten 
rade, verbaasd over de juist lagere uit-
slag dan gehoopt. Dat de dorpsquiz net 
zoveel om fanatieke competitie als om 
gezelligheid draait, was duidelijk! De 
top 3 dit jaar bestond uit twee bekende 
namen en een wellicht verrassende 
derde. De Van Gogh Losjes (winnaar!) 
en Aspro & Co (tweede plek) hebben al-
lebei al eens eerder gewonnen, terwijl 
de Hooidonkse Ruiters (derde plek) 
voorgaande jaren nooit hoger eindig-
den dan op een 22e plek. Wat het ge-
heime recept is voor deze sprint naar de 
top? Dat houden ze vast geheim… 

De uitgereikte geldbedragen worden 
overgedragen aan Nuenense goede 
doelen die de teams zelf uit hebben 
gekozen. De Van Gogh Losjes hebben 
gekozen voor de Kindervakantieweek, 
Aspro & Co geven het bedrag weg aan 
Speeltuin de Kievit en de prijs van de 
Hooidonkse Ruiters gaat naar Voedsel-
bank Nuenen. Drie mooie goede doe-
len die de geldbedragen ongetwijfeld 
een mooie bestemming kunnen ge-
ven. 

De volledige uitslag én de foto’s van de 
feestavond zijn te vinden op de web-
site van Hee Doede Mee:
www.heedoedemee.nl
 

Tien Team had hele fijne quiz avond
Door Gerrit van Ginkel

Bij het Tien Team dat ‘thuis’ is bij de familie van Tien aan de Kerkstraat, over-
heerste na de bekendmaking van de uitslag afgelopen zaterdagavond, het 
gevoel van tevredenheid over een zeer geslaagde avond. Ondanks de uit-
slag (51ste plaats) waren er slechts positieve reacties van de deelnemers.

Een samenvatting hieruit: “We hebben 
een superavond gehad met ons team, 
volgend jaar beter. Het gaat om het 
gevoel en niet om het cijfer. Later maar 
eens analyseren waar we meer punten 
op konden halen, maar veel belangrij-
ker, het was supergezellig. Een super-
avond met elkaar. Beter zo dan 15e 
worden met een vervelende avond. 
We gaan er volgend jaar weer tegen-
aan. Het was de beste quizavond tot 
nu toe. Iedereen ging met een goed 
gevoel naar huis. Ook alle lof voor het 
back-up team dat regelmatig een red-
der in de nood was.

Een belangrijk facet van het goede ge-
voel dat overheerste was de sfeer en 
de catering bij de familie van Tien 
waarvoor alle lof.
Werkelijk heel de avond werden we 
voorzien van frisdrank, snoep, koek en 
allerlei warme hapjes. Ook de techni-
sche aspecten zoals het wifisignaal en 
voldoende stopcontacten waren dit 
jaar weer prima in orde. De TU studen-
ten waren een welkome aanvulling 
voor de natuurkunde en wiskunde vra-
gen.
Het Tien Team is klaar voor de volgen-
de editie.

Opperste concentratie bij het Tien Team 

Feestelijke 
boekpresentatie 
Vorige week verscheen een unieke, ge-
illustreerde biografie over leven en 
werk van Barbara Krasner, medegrond-
legger van het contextuele gedach-
tengoed dat wijd en zijd door thera-
peuten en coaches gepraktiseerd 
wordt, vooral in jeugd en gezinszorg. 
 Auteur is de Nuenense coach en fami-
lietherapeut Greet de Bruijn.

Presentaties
Greet de Bruijn is inmiddels uitgenodigd 
om presentaties te komen verzorgen in 
de Verenigde Staten en Hongarije. 

Wilt u meer weten over het boek, of zou 
een presentatie voor uw organisatie of 
bedrijf een goed idee kunnen zijn? Stuur 
een berichtje naar greet.debruijn@the-
bitterend.nl. www.gotogdb.nl

‘Lifeblood of Trust for Real Relationship’, 
door B. Krasner, G de Bruijn et alia; 2019, 
uitgeverij ACCO. Te krijgen in de betere 
boekhandel, bol.com en amazon.com
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Sinterklaas komt naar Nuenen!
Nog een paar nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pie-
ten naar Nuenen toe. Dit jaar neemt Sinterklaas ook een aantal speciale pie-
ten mee naar Nuenen. Wat dacht je van de piet die altijd de pepernoten bakt 
die tijdens het Sinterklaasfeest worden uitgedeeld, of de EHBO piet die al-
tijd de wondjes van de andere pieten verzorgt, of sportpieten. Het zijn er te-
veel om op te noemen. Dit alles staat te gebeuren op zondag 17 november 
a.s. Hierbij willen wij vanuit ‘Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen’ de laatste 
belangrijke informatie met de lezers delen. Het belooft weer een leuke en 
gezellige middag te worden.

nemen. Met de opbrengsten hiervan 
probeert de sinterklaascommissie het 
sintfeest in Nuenen in stand te houden.

Wij zijn heel blij dat wij het Sinterklaas-
feest in de Hongerman kunnen organi-
seren. Het afgelopen jaar is er een nieu-
we vloer in de sporthal gelegd. Het zou 
zonde zijn als er beschadigingen aan 
de vloer komen. Daarom vragen wij u 
vriendelijk doch dringend om uw hak-
schoenen thuis te laten (deze kunt u bij 
de schoorsteen neerzetten, wie weet 
doet de Sint er nog wat lekkers in). Ook 
is het verboden om in de gymzaal te 
eten en te drinken, onze Zwarte Pieten 
delen in de Hongerman dan ook geen 
strooigoed uit.
Wij hopen op uw begrip en medewer-
king hiervoor. In de Hongerman die-
nen de instructies van onze vrijwilli-
gers opgevolgd te worden.

Honger??
Aan het einde van het feest vertrekt 
onze Sint naar De Kleine Dommel om 
een lekkere pannenkoek te eten. Gaan 
jullie dan ook mee?

Tot Slot!
Het Sinterklaasfeest wordt geheel 
door vrijwilligers georganiseerd. Spon-
soren maken het mede mogelijk dat 
wij ieder jaar dit feest weer tot een 
groot succes kunnen maken. Echter 
wordt dit ook steeds moeilijker. Wij ho-
pen dat u tijdens het feest uw steentje 
hieraan wilt bijdragen door middel 
van een donatie in een van onze col-
lectebussen. Verder zijn er tijdens de 
intocht ook twee pieten aanwezig van 
de Nederlandse Coeliakievereniging. 
 Zij delen glutenvrije en melkvrije pe-
pernoten uit aan de kinderen die hier-
voor in aanmerking komen. We hopen 
jullie allemaal te zien op zondag 17 no-
vember om er een spetterend feest 
van te maken.

Programma
13.15 uur: Start van de sinterklaasin-
tocht bij het Gemeentehuis van Nue-
nen. Let op; dit is een andere startloca-
tie dan jullie van ons gewend zijn.
13.30 uur: Aankomst Sinterklaas en Pie-
ten bij de Kiosk in het Park van Nuenen.
14.15 uur: Vertrek richting De Honger-
man. Alle kinderen worden uitgeno-
digd om achter de stoet mee te lopen.
14.45 uur: Aankomst Hongerman.
15.00 uur: Start Grote Sint & Pietenfeest 
in De Hongerman.
16.30 uur: Einde van de feestelijkheden.

Kleurwedstrijd
Alle kinderen van Nuenen, Gerwen & 
Nederwetten hebben via de basisscho-
len een kleurplaat ontvangen voor de 
kleurwedstrijd. De kinderen met de 
mooiste kleurplaat krijgen per mail te 
horen of ze de speciale prijs gewonnen 
hebben; een kopje warme chocolade-
melk drinken samen met Sinterklaas. 
Houd je mail dus in de gaten.

Het Park
In het Park begint het feest eigenlijk al; 
er zal gezongen en gedanst worden, er 
is muziek; kortom een en al gezellig-
heid. Wie weet hebben we nog wel 
een kleine verrassing voor Sinterklaas 
in petto. Natuurlijk zullen de burge-
meester en de jeugdburgemeester 
van Nuenen Sinterklaas op een specia-
le manier ontvangen.

Sint & Pietenfeest
In de Hongerman wordt het pas echt 
een feest. De sinterklaascommissie 
heeft weer verschillende spellen en ac-
tiviteiten bedacht waar de kinderen 
aan deel kunnen nemen. Voor sommi-
ge activiteiten wordt een kleine ver-
goeding gevraagd, het is dus aan te ra-
den om voldoende klein geld mee te 

 Ben dur bij in ons Narregat:     
Wie wor ut? (5)
Voor Prins Ceño, Prinses Segunda Esposa en Adjudant El Ga� as zitten de ta-
ken er bijna op. Wij willen hen hartelijk danken voor een schitterend jubi-
leumjaar. Datzelfde geldt ook voor ons jeugdtrio, Prinses Amazing, Hofda-
me Fabulous en Adjudant Excellent. Ook zij hebben natuurlijk een belangrijk 
aandeel gehad in een geslaagd carnaval 2018/2019.

Maar we moeten toegeven… sommi-
gen beginnen in de goede richting te 
komen. De vraag blijft natuurlijk nog 
wel WIE WOR UT? Hebben ze bij de PKC 
dit jaar weer voor een ‘traditionele’ 
prins gekozen? Komen ze op de prop-
pen met een jonge gast? Of krijgt Prin-
ses La Quinta eindelijk een opvolgster? 
Omdat de grond toch een beetje heet 
onder onze voeten begint te worden, 
beperken we ons deze keer maar tot 
één aanwijzing.

Tip 9:  Bella Ciao
Tip 10: Bella Ciao

Op dit moment begint de spanning 
toch wel te stijgen bij alle nieuwe 
kartrekkers. Zowel bij de jeugd als bij 
de iets oudere nieuwe hoogheden 
worden de laatste puntjes op de i ge-
zet om ook carnaval 2019/2020 onver-
getelijk te maken. Wij wensen hen veel 
succes en zijn er van overtuigd dat ook 
dit jaar carnaval in ons Narregat weer 
geweldig gaat worden.

Na de bekendmaking in Nederwetten 
is, zoals verwacht de prinsenkoorts 
ook in Gerwen echt losgebarsten. Een 
aantal mensen weet het al (zeggen ze). 

ALLERLETSTE HINTS    
VEUR D’N NEIJU!

Het gonst   
van de geruchten...
Deze vrijdag is het zover! Vanaf 20.00 
uur barst in Het Klooster het Dwèrs De-
buut los, waarin we afscheid nemen 
van het fantastisch kwartet prins Preti-
um, Adjudant Focus, Hofdame Mico en 
Hofdame Lux, en het thema van Skon 
Vrouwkesavond 2020 bekendmaken. 
Daarna zijn alle ogen gericht op het 
podium waar om 23.11 uur ‘onze neije’ 
hoogheid met gevolg zal verschijnen. 
Om de spanning toch nog wat op te 
voeren, voegen we nog 3 hints toe. 
Weet jij wie er zal verschijnen vrijdag?

 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... 
 9.  Altijd in voor een goed spel...
 10. Flauwe praat...
 11. Het is te weinig gebleken...

Kom vrijdag kijken of je gelijk krijgt óf 
de plank totaal hebt misgeslagen óf 
gewoon voor de gezelligheid. Je bent 
welkom en de toegang is gratis. Tot 
dan. Alaaf!

Prinsenwissel  
Raod van 
Zatterdag 
Nu komt het toch wel heel erg dichtbij, 
aanstaande zondag 17 november or-
ganiseert de Raod van Zatterdag haar 
prinsenwissel in residentie Parkhotel 
Auberge Vincent. Heb je alle aanwijzin-
gen tot nu toe kunnen oplossen? Of 
heb je nog wat meer informatie nodig?
Hieronder de volgende drie aanwijzin-
gen van de PKC:
7.  Ze hebben er de ballen verstand 
 van!
8. Als een vis in het water.
9.  ‘Music Maestro’. 

De laatste twee aanwijzingen, num-
mer 10 en 11, worden tijdens de prin-
senwissel bekend gemaakt. Dus kom 
en los deze puzzel op! Vanaf 14.00 uur 
ben je van harte welkom aan het Park 
69 in ons prachtige dorp.  Tijdens deze 
middag heeft Bas de nieuwe jaarplaat-
jes van 2020 bij zich. Voor € 11,00 kun 
je je nieuwe plaatje aanschaffen. Daar-
mee steun je onze vereniging, waar-
voor alvast hartelijk dank. Wil je ook 
zo’n prachtig duimpje op je revers? 
Voor € 11,00 koop je er een bij Bas in-
clusief je eerste jaarplaatje. 

         s AvondekwuorV nohcS 
een bijzondere traditie

jaar zal er meer in een nieuw jasje ge-
stoken worden. Onder andere hebben 
we een vernieuwde commissie. Die ik 
hier graag even aan je voorstel.
Yvonne Boeren-Hurkx zit al drie jaar in 
de Schon Vrouwkescommissie. Zij is 
een geboren en getogen dwersklippe-
linneke! Heeft eerder altijd geholpen 
met het kindercarnaval, haar man en 
drie kinderen zijn al net zo carnaval fa-
naat. Yvonne is een alleskunner bin-
nen de commissie, van contacten leg-
gen tot achter de naaimachine, ze 
draait haar hand er niet voor om. 
Silvie van Kemenade is al vijf jaar actief 
in de Schon Vrouwkescommissie. Ze 
heeft in het bestuur van de Dwèrsklip-
pels gezeten en in de commissie van 
het kindercarnaval. Ook is ze één van 
de makers van de Dwèrsklippels Ma-
gazine. En moeder van drie dochters 
die langzamerhand aan het uitvliegen 
zijn. Silvie, een bezig bijtje dus. Je be-
grijpt dat Silvie binnen de commissie 
een drijvende kracht is, iemand die ie-
dereen kent en iedereen kent haar.

Deze gewoonte waaide over naar Ne-
derland en kwam ook in Nuenen te-
recht. Schon Vrouwkesavond is het be-
gin van de carnaval, in Nuenen niet op 
donderdag maar op vrijdagavond. 
Deze avond is voor de vrouwen. Tradi-
tiegetrouw worden mannen verjaagd 
en geweerd. We snappen wel dat man-
nen niet weg willen blijven van al dit 
schoons, maar vragen toch of de man-
nen zich in willen houden en die avond 
aan de vrouwen over willen laten.
Het duurt nog even voordat het zo ver 
is, maar achter de schermen wordt al-
weer hard gewerkt om er een memo-
rabele avond van te maken. Zoals ieder 
jaar met een nieuw thema, maar dit 

 Schon Vrouwkes Avond         

Wie wordt de nieuwe    
Jeugdprins(es)?
De spanning is niet meer te houden. Nog maar een paar nachtjes slapen en 
dan weten we wie de nieuwe Jeugdprins(es) van Nuenen wordt! Prins Jos-
hua en prinsessen Kyra en Anouk staan te popelen om nog één keer te schit-
teren op het podium. De dansmariekes hebben hun nieuwe dansjes al inge-
studeerd en kunnen niet wachten om die eindelijk in hun mooie pakjes aan 
het publiek te mogen laten zien. Het spel ‘ Bellen op eigen risico’ is al hele-
maal klaar en de nieuwe Jeugdprins(es) mag bijna zijn/haar debuut 
maken!

vriendinnen mee. Het wordt een ge-
zellige en feestelijke middag! Je hoeft 
niet verkleed te komen.

Maar wie is het  en van welke school 
komt hij of zij? De hints van de afgelo-
pen weken nog een keer op een rijtje:

1.  Wij vieren feest zoals het nog 
 nooit is geweest.
2.  Stil zitten is niks voor ons.
3.  Met de voeten van de vloer.
4.  Het balletje wordt graag geslagen.
5.  Wij horen de klokken altijd luiden.
6.  De waarheid ligt in het midden.
7.  Vanaf deze hoogte is het mooi 
 wonen.
8.  Wij hebben de snelste.

De laatste hints maken het plaatje mis-
schien wel compleet:

9.  Een kleurrijk geheel.
10. De helft is hetzelfde
11. We gaan dit jaar ondergronds

Nieuwsgierig geworden? Kom dan za-
terdagmiddag dus om 14.00 uur naar 
Het Klooster en neem al je vrienden en 

D w è r s e  j e u g d  N u e n e n  p r e s e n t e e r t

BELLEN OP EIGEN RISICO

Wil JIJ weten wie de nieuwe
jeugdprins(es) wordt?

zaterdag 16 november | 14:00 - 16:30
Rabobankplein in ‘t Klooster
Zaal open vanaf 13:45

Kom en doe mee!

ALLERLETSTE HINTS    

Prinsenwissel  

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

Najaarswandeling in het   
Nuenens Broek met IVN
‘Ik weet ’n plekske in ’t Nuenens Broek…’ zingt Gerard van Maasakkers. De 
natuurgidsen van het IVN weten er nog veel meer! Ga op zondag 24 novem-
ber met ze mee op pad en ontdek zelf hoe mooi de natuur dicht bij huis is.

In een ongeveer twee uur durende wandeling zie je hoe de herfst in volle gang is: 
bladeren die prachtig verkleuren en van de bomen vallen en natuurlijk volop 
paddenstoelen. En wat doen de vogels in dit seizoen? 
De wandeling start om 14.00 uur op de kruising Lissevoort-Broek. Iedereen is wel-
kom om mee te wandelen en er zijn geen kosten aan verbonden. Stevig/water-
dicht schoeisel wordt aanbevolen. Kijk voor meer informatie over het IVN en an-
dere activiteiten op www.ivn.nl/nuenen of volg IVN Nuenen op Facebook, 

Door Gillian de Bart

Nog voordat de sleutel wordt overgedragen door de burgemeester aan 
Prins(es) Carnaval, is Nuenen al een avond ingepikt door de vrouwen. Schon 
Vrouwkesavond, al vele jaren een begrip in Nuenen. Oorspronkelijk komt 
deze traditie niet uit Nuenen, maar uit Duitsland. Kort na de oorlog, nadat 
de mannen teruggekeerd waren van het front, wilden de vrouwen niet de 
vrijheid opgeven waar zij inmiddels aan gewend waren. Vanaf toen namen 
zij de dorpen en de steden in op de donderdag voor de carnaval. Op deze be-
wuste dag gingen de vrouwen de straten in, om hun nek hing, aan een touw-
tje, een schaar. Kwamen ze mannen tegen dan knipte zij hun stropdas af. 
(Alt)Weiberfastnacht of Wieverfastelovend was geboren. De stropdassen 
werden als jachttrofeeën aan de jurken gespeld en zo beroofden de vrou-
wen de mannen van hun macht. 

Astrid van Duinhoven is een echte 
Nuenense. Zij is de trotse moeder van 
2 prachtige dochters en geniet het 
meeste van de mensen om haar heen. 
Schon Vrouwkesavond is voor haar 
een echte traditie die ze niet wil mis-
sen! Zij zal alle prachtige creaties op de 
foto gaan zetten. Want Astrid spot je 
zelden zonder camera. 
Gillian de Bart, net als Astrid ook nieuw 
bij de Schon Vrouwkescommissie, is al-
tijd groot fan geweest van de Schon 
Vrouwkesavonden. Samen met haar 
man en drie zonen heeft ze in Nuenen 
en Nederwetten gewoond en woont 
nu in Gerwen. Gillian zal de stukjes 
schrijven, want schrijven is naast haar 
werk een grote hobby. Ook schroomt 
zij niet om samen met Silvie het po-
dium op te kruipen met een microfoon 
in de hand. 
De commissie in een nieuw jasje en de 
avond in een nieuw jasje, maar met de 
herkenbare gezelligheid van alle afge-
lopen jaren. Het thema wordt ook dit 
jaar bekend gemaakt tijdens het 
Dwèrsdebuut, nadat de nieuwe 
Prins(es) bekend is gemaakt. Vrijdag 15 
november vanaf 20.30 uur in Het 
Klooster, we hopen jullie daar te zien!!

Foto’s door Astrid van Duijnhoven



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.

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

Rond de Linde iedere
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.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

GRATIS AF TE HALEN: 
Pallets, Tel. 040-2831200.

Getoonde set 2,5-zits vaste diepte
+ 3-zits met zitdiepteverstelling, in luxe leder 

Bronco of Cloud nu van € 5.258,00 voor € 4.347,00

Introductie aanbieding:

(Hoek)banken met relaxfunctieTV dressoirs en
kasten op maat

Hoekbank v.a. € 5.340,-- in stof

5 jaar garantie

COLLECTIE

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

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

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

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

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

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

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

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

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

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Sleutelbos 
gevonden
Afgelopen vrijdag is er een 
sleutelbos met drie sleutels 
gevonden in de Beekstraat 
Nuenen. Tel. 06-18086614.
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Knutselen met klei
Deze workshop is voor kinderen tussen de zeven en twaalf jaar. Je gaat aan 
de gang met klei, eerst kneden, rollen en plat slaan. Daarna drapeer je het 
over een � es of een bol, totdat deze helemaal bedekt is. Waarna je de vorm 
er in maakt, hierbij gebruik je aluminiumfolie, dopjes en ander materiaal. 

En zo ontstaat er een kabouterhuisje, 
een kikker, een kabouter of misschien 
heb je nog wel een ander idee. Je kunt 
in een huisje raampjes maken en een 
deurtje, bloemen erop en natuurlijk 
een schoorsteen. De tweede middag 
dat je komt is de klei droog en ga je het 
schilderen. Krijgt je kabouter een paar-
se puntmuts of maak je je kikker blauw 
in plaats van groen? Alles mag. En dan 
kun je het die dag mee naar huis ne-
men. Dat wordt vast prachtig!
De kinderworkshop is op 18 november 
van 15.30-17.00 uur en 2 december van 
16.00-17.00 uur. In D’n Heuvel, Heuvel 11 
in Gerwen. De kosten zijn vier Euro, dit 
graag geven in een enveloppe met je 
naam er op. Neem zelf een halve liter 
plastic fles mee. Geef je voor 16 novem-
ber even per email op, er kunnen maxi-
maal tien kinderen meedoen met deze 
activiteit. We gaan er twee gezellige mid-
dagen van maken, kom jij ook meedoen?
De WLG; werkgroep leefbaarheid Ger-
wen, is er voor alle leeftijden. Mailadres: 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com, tel: 06-41102625
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

 

Kaartverkoop Maestro door 
Drumfanfare Jong Leven
Al eerder informeerde Drumfanfare Jong Leven u over hun aankomende 
concert ‘Maestro door Drumfanfare Jong Leven.’ Een concert, geïnspireerd 
door het bekende televisieprogramma, waar zij hun 60-jarig jubileumjaar 
mee zullen afsluiten.

tuur van start. Alle maestro’s zullen 
maar liefst drie muziekstukken dirige-
ren, waarna de muzikale klanken wor-
den beoordeeld door een vakkundige 
jury. De winnaar mag de avond afslui-
ten met een groots finalenummer.

Kaartverkoop
Wilt u dit concert ook niet missen? De 
kaartverkoop start op vrijdag 15 no-
vember om 12.00 uur. Kaarten zijn 
voor 13,50 euro enkel online verkrijg-
baar. De link naar de webshop is te vin-
den op www.drumfanfarejongleven.nl 
en wordt tevens vrijdag via facebook 
met u gedeeld. 

Inmiddels is het Maestro avontuur 
voor de vijf Nuenense maestro’s volop 
aan de gang en wordt er fanatiek gere-
peteerd met de di verse muziekstuk-
ken die zij hebben ontvangen. Iedere 
maestro deelnemer is gekoppeld aan 
een coach met een zeer muzikale ach-
tergrond. De coaches leren zo de 
maestro deelnemers de kneepjes van 
het ‘dirigeervak’ zodat ze tot het einde 
van een muziekstuk kunnen geraken. 

Het concert wordt georganiseerd op 
zaterdag 11 januari 2020 in Het Kloos-
ter te Nuenen. Om 20.00 uur gaat de 
grande finale van dit muzikale avon-

Country dansen in Lieshout
Op zaterdagavond 16 november is het weer zover: de Black Longhorn Country 
Dance Party, elke derde zaterdag van de maand. We dansen in de mooie grote zaal 
van het Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire line- en partnerdansen worden zoals 
altijd keurig achter elkaar gezet door onze eigen Country-DJ Henk. De nadruk ligt 
hierbij op echte country muziek. Volop genieten dus en alleen kijken mag ook. 
Aanvang is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Graag tot ziens dus op zaterdag 16 
november bij The Black Longhorn: Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. Tele-
fonische info: 0499-422088. Meer info? Website: www.blacklonghorn.nl of email: 
info@blacklonghorn.nl. Enjoy the good things in life and keep it country !! The Black 
Longhorn - since 1991 Country Music & Dancing the way it was meant to be.

Sunny Blues Nuenen presenteert:

The Marbletones
Op zondagmiddag 17 november staan vanaf 15.30 uur The Marbletones op 
het podium van Café Schafrath. Ze spelen authentieke jaren 50 - 60 Rhythm 
& Blues, Rock & Roll en stevige Funky grooves. De afgelopen 20 jaar speel-
den ze veel in binnen- en buitenland en de 4 door en door ervaren muzikan-
ten staan er nog steeds met veel passie en energie. Gitaar solo’s worden af-
gewisseld met virtuoos harmonica spel van Bluesharp meester Ben Bouman. 
Van slow tot dansbaar uptempo komt vanmiddag voorbij in hét bluescafé 
van de regio Eindhoven.

sunnybluesnuenen.nl. Dan mist u 
nooit een optreden en veel gezellig-
heid.
Datum: 17 november. 15.30 uur. Entree 
gratis. Locatie: Café Schafrath, Park 35 
Nuenen. 

Sunny Blues Nuenen organiseert in 
samenwerking met Café Schafrath 
blues optredens in Nuenen en deze 
zijn altijd gratis te bezoeken. Interes-
se? Meldt u dan aan voor de gratis 
nieuwsbrief via de website: www.

Atelierweekend voor atelier  
Riki en Steen van Heleen 
Komend weekend van 16 en 17 november is het landelijk Atelierweekend. 
Belangstellenden kunnen tijdens dit weekend tussen 12.00 en 17.00 uur 
een kijkje nemen in de ateliers van kunstenaars en ook in gesprek gaan met 
die kunstenaars. Er zijn twee Nuenense kunstenaars die deelnemen aan het 
landelijk Atelierweekend. Dat zijn atelier Riki en atelier Steen van Heleen.

Karakteristiek in het werk van kunste-
naar Riki Rooijakkers is de variatie in 
materie, thema’s en sferen. De impres-
sie ontstaat tijdens het schilderen op 
het doek, waarbij zij ook gips, steen, 
hout, metaal en glas toepast. En dat le-
vert impressionistische werken op. Be-
langstellenden zijn zaterdag 16 en 
zondag 17 november welkom tussen 
twaalf en vijf uur bij atelier Riki, Rutger 
van den Broeckelaan 1 in Nuenen. 

Heleen van der Velden is professioneel 
kunstenaar en heeft een eigen atelier 
aan huis. Heleen maakt kleurige en hu-
moristische beelden in keramiek en 
glas. Het atelier Steen van Heleen, Voirt 
33, is zaterdag en zondag te bezoeken 
tussen 12 en 17 uur.

Atelier Riki, Rutger vd Broeckelaan 1
Atelier Steen van Heleen, Voirt 33 Recent werk van Riki Rooijakkers (eigen foto)

Theatermiddag 
over Bonhoe� er
Op 5 mei 2020 is het 75 geleden, dat 
de Tweede Wereldoorlog is afgelo-
pen. Dan vieren wij de vrijheid. Op 9 
april 2020 is het 75 jaar geleden dat 
Dietrich Bonhoe� er zijn leven gaf 
voor die vrijheid

Dietrich Bonhoeffer was een predi-
kant die meedeed aan een aanslag op 
Hitler. Hij werd opgepakt, veroordeeld 
en op 9 april 1945 opgehangen, 39 
jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijk-
heid met moderne heiligen als Etty 
Hillesum, Martin Luther King, Nelson 
Mandela.

In antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ 
vocht hij tegen zichzelf, met God, voor 
vrijheid, in de gevangenis met de dood 
voor ogen, om overgave, om liefde. In 
brieven en gedichten deed hij daarvan 
verslag.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseer-
de  muziektheatervoorstelling ‘Bon-
hoeffer - Wie ben ik?’ volgt Kees van 
der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tas-
tend vanuit het besef dat elk mens zijn 
of haar eigen antwoord leeft op die 
vraag ‘wie ben ik?’.

Hij speelt samen met violiste Roosma-
rijn Tuenter. Zij zal een tegenstem 
componeren en improviseren. En zij 
zal als Maria von Wedemeyer, de ge-
liefde van Bonhoeffer, onbereikbaar 
nabij zijn.

Deze theatervoorstelling zal te zien 
zijn op zondag 17 november in De Re-
genboog aan de Sportlaan. Aanvang 
van de voorstelling is 15.00 uur en 
duurt tot ongeveer 16.15 uur. Er is 
geen pauze en de entreeprijs is € 8,50.

Scouting Rudyard Kipling 
Twee weken geleden hebben de Esta’s van scouting Rudyard Kipling een ou-
der-kindweekend gehad. We zijn op zoek gegaan naar ‘De beste ouder’. Op 
de vrijdag hebben we mission impossible gespeeld. We hadden in de blok-
hut overal muntjes en 5 goudstaven verstopt. Welke familie (esta en ouder) 
kon de bewakers te slim afzijn om zo veel mogelijk muntjes te vinden?

Op zaterdag zijn we de ouders verder 
gaan testen, zoals in het gelijknamige 
tv programma. Maar natuurlijk wel 
met scouting opdrachten. Wat dacht je 
van vuur maken of een plakje van een 
boomstam zagen? Maar ook van grote 
hoogte over een kabelbaan vliegen is 
getest en  we hebben getest hoe slim, 
behendig, innovatief ze waren en wat 
ze allemaal nog meer durfden.

Na alle punten te hebben geteld was 
het een nek aan nek race tussen een 
paar ouders.
Uiteindelijk heeft de heer Tonnie Hor-
rocks gewonnen en mag zich de beste 
Estaouder noemen!!

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwer-
pen zijn in de loop van week 46 en 
47 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:
• Dorpskwis Hee Doe de Mee 
• Start Crijnssociety
• Derde Shantyfestival
• Intocht van Sinterklaas
• Geschiedenisdocent Willem Kiggen 
genomineerd
• In gesprek met Marc Elbers
• Nieuwe Indonesische afhaalwinkel 
Warung Anna
• In de serie ‘In Het Klooster geboren’: 
Jan Leijten
• Het dementiespeldje is noodzaak

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. 
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te zien 
in de Herhaling.
De programma’s van LON TV zijn ook 
te volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op 
deze website actuele nieuwsberich-
ten lezen en oude LON-opnames be-
kijken. U kunt alle reportages ook 
apart bekijken op You Tube en Face-
book en via www.youtube.com/lo-
kaleomroepnuenen.

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur .

Open ontmoetingsavond 
Ruilkring LETS-Nuenen 
Nuenen kent een actieve, � orerende LETS-kring; het is een ruilnetwerk met 
leden, die onderling diensten en/of goederen uitwisselen. Geld komt er niet 
aan te pas. Het idee is heel simpel: je doet iets voor een ander of je laat iets 
door een ander voor jou doen bijvoorbeeld je ramen wassen. Heb je interes-
se, lees dan even verder….

een voetmassage aan Jolanda, enzo-
voort. Het aanbod aan diensten is rijk 
en gevarieerd dus er is keuze volop om 
elkaar een ‘dienst te bewijzen’.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst 
komen de leden bij elkaar om het rui-
len van diensten te bevorderen, om el-
kaar weer te ontmoeten, om ervarin-
gen uit te wisselen en om nieuwe le-
den te introduceren. 
Wil je zo’n avond een keertje bijwonen 
om te kijken of LETS-Nuenen iets voor 
je is? Kom dan donderdag 21 novem-
ber  rond 19.30 uur naar De Weverkes-
hof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 5671 
CH Nuenen. Als je eerst wat meer info 
wil, kijk dan op www.letsnuenen.nl

LETS staat voor de afkorting ‘Local Ex-
change Trading Systeem’. Lets is we-
reldwijd verspreid en in Nederland zijn 
er ongeveer 100 van zulk soort ruil-
kringen. Het is een systeem waarbij 
diensten en soms ook producten wor-
den geruild binnen een groep van in-
geschreven leden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een fictief betaalmiddel. 
In Nuenen is dit betaalmiddel @ (apen-
staartje). LETS is geen stichting of 
vereniging maar een groep van gere-
gistreerde leden. 

Een voorbeeld:
Henk helpt Anke met haar tuin, Anke 
doet boodschappen voor Jan, Jan re-
pareert een fiets voor Inge, Inge geeft 
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Gaat het om uw mobiliteit, 
zowel zakelijk als privé,  
dan geven wij u alle ruimte… 
Autoverhuur Helmond B.V., heeft een grote verscheidenheid aan personen-
auto’s en bedrijfsauto’s, van klein tot groot, te huur waarmee u zo de weg op 
kunt. Snel en flexibel geregeld, volledig afgestemd op uw eigen situatie en 
dat tegen uiterst aantrekkelijke tarieven. 

Gaat u verhuizen of heeft u wat extra 
ruimte nodig voor die tafel, bank of 
stoel? Van een compacte bestelwagen 
tot een grote bakwagen, wij hebben 
het voor u! Onze bakwagens met hy-
draulische laadklep zijn ideaal voor 
een verhuizing en mogen met een ge-
woon B-rijbewijs gereden worden. 

Zomervakantie of wintersport, week-
endje weg, (bedrijfs-) feestje, rijden we 
met 2 auto’s of gaan we 1 auto? Veel 
gezelliger om dit met onze 8 en 9 per-
soons bussen te doen en ook deze mo-
gen met een gewoon B-rijbewijs gere-
den worden. 

Continu mobiel zijn is voor uw bedrijf 
een must. Daarvoor moet u beschikken 
over betrouwbaar en representatief ver-
voer met een uitstekende kosten/baten 
verhouding. Er zijn echter momenten 
dat auto’s voor korte of langere tijd niet 
beschikbaar zijn door reparatie of scha-
de of dat er voor een bepaalde periode 

extra vervoerscapaciteit vereist is. Bij-
voorbeeld voor medewerkers in proef-
tijd of tijdelijk dienstverband, of voor 
een specifiek project. Hiermee kunnen 
wij u helpen en heeft u langer dan een 
maand vervoer nodig vraag dan naar 
onze scherpe shortlease tarieven. 

Kortom, Autoverhuur Helmond B.V. le-
vert flexibele alternatieven voor tijde-
lijke mobiliteit waarbij wij uw indivi-
duele wensen en eisen voorop stellen. 
Neemt u gerust eens contact met ons 
op. U zult versteld staan van de vele 
mogelijkheden en de koffie staat klaar.

Autoverhuur Helmond B.V. 
Kanaaldijk Zuid-West 7-b
5706 LD Helmond
Tel. 0492-536652 
autoverhuur-helmond.nl

Club Sam luidt de noodklok
De unieke activiteiten club uit Nuenen voor gehandicapten kinderen en jon-
geren kampt met een zwaar tekort aan vrijwilligers.
 

zich zo enorm op verheugd hebben. 
Om te beginnen gaat dus de Ontdek-
fabriek aankomende week voor één 
groep niet door. De laatste keer dat dit 
gebeurde was in 2008, toen had Club 
Sam, net zoals nu, ook een zwaar te-
kort aan vrijwilligers. Club Sam heeft 
toen een open dag georganiseerd om 
nieuwe vrijwilligers te werven en hier 
zijn toen ruim 10 nieuwe vrijwilligers 
uit voort gekomen. Dit aantal is nu ook 
nodig, zonder minimaal 10 nieuwe 
vrijwilligers zullen de kinderen van 
Club Sam voorlopig nog maar om de 
week naar Club Sam kunnen komen. 

Coördinatoren Ans, Mark & Tonnie:
“De tijden zijn veranderd, vroeger kre-
gen jongeren nog studiefinanciering 
en konden zij in het weekend fijn met 
onze kinderen komen spelen en wer-
ken. Zo leerden en groeiden zij in hun 
ontwikkeling en interesse die vaak bij 
hun studie aan sloot. Tegenwoordig 
moet de jeugd met een bijbaantje aan 
de slag in het weekend om hun studie, 
kleding, kamer e.d. te kunnen bekosti-
gen. Enorm begrijpelijk maar hierdoor 
komt ons mooie clubje wel in de pro-
blemen, wij hebben een tekort aan 
vrijwilligers!!!”
 
Dit betekent dat Club Sam voorlopig 
om de week één van de twee groepen 
(17 kinderen) af zal moeten zeggen 
om een verantwoorde bezetting te 
kunnen garanderen. Dit betekent dus 
ook voor álle uitjes waar de kinderen 

Club Sam is daarom per direct op zoek 
naar vrijwilligers in alle leeftijden. Je 
mag vrijwilliger bij Club Sam worden 
vanaf 16 jaar en er is geen maximum 
leeftijd. Onze oudste vrijwilligster is de 
70 al gepasseerd dus iedereen met de 
motivatie, enthousiasme en een ge-
zonde dosis humor is meer dan wel-
kom in ons enthousiaste en lieve team!
 
Club Sam is elke zaterdag actief van 
13.00 tot 16.00 uur. Elke zaterdag aan-
wezig zijn is natuurlijk super fijn maar 
zeker niet verplicht. We zijn op dit mo-
ment met alle handjes zo enorm ge-
holpen! We hopen dat we je hebben 
kunnen interesseren voor het leukste 
clubje van Nuenen want alleen met 
jouw hulp kunnen onze kindjes weer 
elke week komen spelen.
Voor alle informatie over Club Sam 
neem een kijkje op www.clubsam.nl of 
neem contact op met Coördinator 
Mark Deckers 06-13783839 om eens 
vrijblijvend een kijkje te komen nemen 
op Club Sam.

Wij zijn er van overtuigd dat je, als je 
eenmaal kennis hebt gemaakt met 
onze kids, verkocht bent!
Zien we je snel?
 

Dikke knuffel namens 
alle kinderen van Club Sam! 

Herkennen van  
en omgaan    
met dementie 
Voor vrijwilligers uit Nuenen
Het Vrijwilligerssteunpunt van LEV-
groep organiseert in samenwerking 
met de werkgroep Dementievriende-
lijk Nuenen en Alzheimer Nederland, 
een training speciaal voor vrijwilligers 
die in hun werk te maken hebben, of 
kunnen krijgen, met dementie.

Wat leer je
Omgaan met iemand met dementie is 
niet altijd gemakkelijk. Naast geheu-
genproblemen leidt dementie vaak tot 
gedragsveranderingen. Je krijgt tijdens 
deze training kennis en vaardigheden 
aangereikt om hiermee om te gaan.

Leren met LEV biedt iedereen de mo-
gelijkheid zich verder te ontwikkelen 
en te groeien, op persoonlijk of profes-
sioneel vlak, als inwoner, vrijwilliger of 
beroepskracht.

Praktische informatie
• Datum: 2 december 19.30-22.00 uur
• Locatie: Aardappeleterssteegje 3 in 
Nuenen
• Kosten: Gratis voor vrijwilligers uit 
Nuenen
• Trainers: van 1Samen dementievrien-
delijk

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie: ismene.borger@
levgroep.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 
Ismene Borger - LEVgroep, tel. 040 28 
31 675 / 06 431 194 15. Aanmelding via 
http://bit.ly/lerenmetlev-omgaande-
mentie.
lerenmetlev.nl

LEREN MET LEV

AEDvoordelig     
wint FD Gazelle Award!
Voor de tweede keer op rij mag AEDvoordelig uit Nuenen zich een jaar lang 
FD Gazelle noemen. Net als in 2018 wint AEDvoordelig deze mooie onderne-
mersprijs en behoort zij hiermee tot één van de snelst groeiende bedrijven 
van Nederland.

al onze concurrenten door onze enor-
me klantgerichtheid en complete ser-
vice. We gaan veel verder dan het leve-
ren van AED’s alleen. Zo geven we uit-
leg bij de klant, installeren we de AED 
en de kast op locatie en zijn we 24/7 
bereikbaar na een inzet of een storing 
van de AED. Alles wat we doen, doen 
we uit passie voor het redden van kost-
bare levens”: aldus Roelof Janssen, de 
trotse ondernemer achter het bedrijf. 
Jaarlijks overlijden 16.000 mensen in 
Nederland aan de gevolgen van een fi-
brillerend hart. Met een AED in de 
buurt en goede reanimatie kan de 
overlevingskans toenemen met wel 
70%. 
Roelof en zijn collega’s zijn ambitieus 
en zitten nog vol plannen en ideeën 
om ook de komende jaren op een ge-
zonde en degelijke manier verder door 
te groeien. Het motto hierbij is: “Be-
taalbare AED’s redden onbetaalbare 
levens”.
 

De FD Gazelle Award-uitreiking wordt 
georganiseerd door het Financiële 
Dagblad en BNR. Om een FD Gazelle te 
worden, moet een bedrijf een jaarlijkse 
omzetgroei laten zien van minimaal 
20% over een periode van 3 jaar. Een 
jury beoordeelt de winstgevendheid 
van het bedrijf, het ondernemerschap, 
de personele bezetting en de visie. Al-
leen als een bedrijf voldoet aan alle 
strenge eisen, kan het benoemd wor-
den tot FD Gazelle. Tijdens een druk-
bezochte regio finale in ’s-Hertogen-
bosch heeft AEDvoordelig de prijs in 
ontvangst mogen genomen. 

AEDvoordelig is leverancier van AED’s 
(automatische externe defibrillatoren) 
en alle service en onderdelen die daar-
bij horen. Het bedrijf is actief in Neder-
land en België en bestaat uit een team 
van 5 vaste medewerkers op kantoor 
in Nuenen en twee servicemedewer-
kers. “We onderscheiden ons echt van 

Repair Café Laarbeek
Woensdag 20 november organiseert RCL weer een middag waar men terecht kan 
met defecte huishoudelijke materialen, kleding, kleine meubels en fietsen. Deze 
middag vindt plaats in het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout van 13.30 uur tot 
16.00 uur. Info 06-58842046.

Ontmoetings-  
bijeenkomst voor 
mensen met een stoma
Dinsdag 19 november is er van 14.00 
tot 16.00 uur een bijeenkomst voor 
stomadragers, partners en belangstel-
lenden. In inloophuis de Eik, Klein Ton-
gelreplein 8, in winkelcentrum Haag-
dijk, Eindhoven.
Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van el-
kaar hoe het is om met een stoma te le-
ven. De Nederlandse Stomavereniging 
houdt daarom regelmatig bijeenkom-
sten in de regio zodat leden en andere 
belangstellenden elkaar kunnen ont-
moeten. Daarnaast krijgen bezoekers 
veel informatie over leven met een sto-
ma. Bij deze bijeenkomst zijn ook be-
stuursleden aanwezig. Zij kunnen vra-
gen beantwoorden over verenigingsza-
ken of onderwerpen die te maken heb-
ben met het hebben van een stoma.
Meer info: Ingrid Oostindiën, vrijwillig-
ster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de NSv, 
tel: 040 283 79 04.
www.stomavereniging.nl

Mannenteam BCL goed op koers
Door twee goede overwinningen is het eerste mannenteam van Badminton 
Club Lieshout nog ongeslagen in de eerste afdeling van de nationale ‘man-
nen nylon’ competitie. Eerst werd het eerste mannenteam van koploper Oir-
schot met 6-2 verslagen en daarmee van de koppositie verdrongen. Daarna 
werd tegen laagvlieger TFS’57 een regelmatige 1-7 overwinning gehaald. 
Door deze uitslagen ligt het team volop op titelkoers.

ook Bert Manders en Ruud van Vijfeij-
ken hadden weinig te duchten in hun 
singlepartijen (12-21, 8-21 en 9-21, 
9-21). In de vier gespeelde dubbelpar-
tijen was deze ‘opstellingstruc’ niet toe 
te passen. Toch wist het sterkste duo 
van het Bergen op Zoomse TFS’57 er 
een derde set uit te slepen tegen Ruud 
van Vijfeijken en Laurence Roijackers. 
De Lieshoutse mannen bleven echter 
rustig en haalden de derde set met 15-
21 binnen. De andere dubbelpartijen 
waren behoorlijk eenzijdig; de Lies-
houtse mannen waren duidelijk een 
maatje te groot voor de Bergen op 
Zoomse mannen waardoor de partij 
met een 1-7 eindstand afgesloten werd.

Programma
Zondag, 17 november, 09.30 uur, 
BCV’73-AB1 - BCAB-AB1

BC Oirschot-H1 - BCL-H1: 2-6
De uitwedstrijd tegen het sterke man-
nenteam van Oirschot werd vooraf ge-
zien als een van de belangrijkste wed-
strijden van het seizoen. BC Oirschot-
H1 stond immers bovenaan in de com-
petitiestand en had nog geen 
wedstrijdpunt verloren. Ook de Lies-
houtse badmintonners hadden nog 
geen wedstrijdpunten verspeeld. In de 
openende dubbelpartijen liet BCL-H1 
meteen zien wat de bedoeling was: 
winnen, dus. Bert Manders en Wouter 
van Vijfeijken wonnen in drie sets van 
Dave van Straten en Niek van de Wijde-
ven. Jeroen van der Heiden en een weer 
herstelde Ruud van Vijfeijken deden 
het nóg beter. Zij wonnen in twee sets. 
In de daaropvolgende singles werd de 
eerste partij verloren. Wouter van Vijfe-
ijken, die nu als tweede heer speelde, 
verloor in drie sets van Niek van de Wij-
deven. Bert Manders, die nu als eerste 
heer speelde, startte op de voor hem 
bekende wijze matig (21-9), maar 
kwam, óók op de van hem bekende wij-
ze, ijzersterk terug (13-21, 17-21) en 
won alsnog zijn partij. Laurence Roijac-
kers en Ruud van Vijfeijken hadden 
minder problemen. Zij wonnen beide 
in twee sets. In de afsluitende dubbel-
partijen werd nog één partij gewonnen 
en één verloren, waardoor de 2-6 zege 
een feit werd.

TFS’57-H1 - BCL-H1: 1-7
De uitwedstrijd tegen rode-lantaarn 
drager TFS’57 werd het meest geken-
merkt door een slimme zet van het 
thuisspelende team. Zij gaven de eerste 
en tweede singlepartij ‘cadeau’ en stel-
den hun sterkste speler op plek drie op, 
waardoor deze een punt kon binnen 
slepen tegen een tóch sterk spelende 
Laurence Roijackers (23-21, 23-21). 
Wouter van Vijfeijken won door deze 
opstelling met liefst 6-21 en 1-21 (!) en 

Wouter van Vijfeijken (voor) en Bert Man-
ders (achter) houden hun team goed op 
koers
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK NUENEN
Zaterdag 16 november 
EMK G1 - Rijen G2  . . . . . . . . . . . . 10.00
EMK VE1 - Brabantia VE2  . . . . . . 15.30
Zondag 17 november
SDO’39 2 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . . 12.00
RKVVO 4 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 4 - Nuenen 9  . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Braakhuizen 9  . . . . . . . . 11.00
SBC VR2 - EMK VR1  . . . . . . . . . . . . 10.00
 
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 16 november
Nederw. VE - Best Vooruit VE  . . 16.30
Zondag 17 november
Woenselse B. 8 - Nederw. 2  . . . 12.00
Nederwetten 3 - Best Vooruit 9 11.00
UNA 8 - Nederwetten 4  . . . . . . . 10.00
Nederw. VR1 - RKSV Heeze VR1 12.15

RKGSV GERWEN
Zondag 17 november
RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij
Oirschot Vooruit 8 - RKGSV 2  . . 10.30
RKGSV 3 - Acht 7  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
SBC 8 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
RKGSV VR1 - RPC VR1  . . . . . . . . . 11.00

Twee gratis basketballessen bij basketbalvereniging Achilles’71 
voor Nuenense jeugd onder de 8 jaar oud!

Gratis basketballessen bij 
basketbalvereniging Achilles’71
Op 22 en 29 november biedt de Nuenense basketbalclub jongens en meis-
jes van jonger dan 8 jaar de mogelijkheid om gratis te komen trainen bij 
Achilles’71. Bij aanvang van het huidige basketbalseizoen is deze optie al 
beschikbaar geweest voor de jeugd van 8 jaar en ouder, maar Achilles’71 wil 
binnenkort ook graag de jongste enthousiastelingen iets kunnen bieden.

naar de lange termijn visie die de vereni-
ging draagt om de basketbalmogelijk-
heden voor alle leeftijden in Nuenen te 
vergroten en op die manier alle geïnte-
resseerde nieuwelingen in de toekomst 
te kunnen voorzien van een plek binnen 
de vereniging. In lijn met deze visie ver-
wacht de basketbalvereniging aan het 
eind van dit kalenderjaar van geen 
jeugdteams, naar drie  jeugdteams te 
zijn gegaan, met een team voor jeugd 
onder 12 jaar oud, een team voor jeugd 
onder 10 jaar oud, en afhankelijk van 
het succes van dit initiatief een groep 
voor jeugd onder 8 jaar oud.

Bij interesse voor deelname aan een of 
beide van de geplande basketballessen 
kan er gemaild worden naar info@achil-
les71.nl zodat de vereniging op de 
hoogte is van de aantallen waar zij reke-
ning mee moeten houden, maar ook 
zonder mailtje vooraf is iedereen meer 
dan welkom.

Deze gratis basketballessen zullen op 
beide dagen gegeven worden van 
19.00 uur tot 20.00 uur in sporthal De 
Hongerman aan de Hoge Brake 3 te 
Nuenen. Elke les zal begeleid worden 
door een aantal trainers en vrijwilligers 
vanuit de vereniging. De lessen zijn ge-
heel vrijblijvend, maar gedurende deze 
twee vrijdagen zal gekeken worden 
naar de mogelijkheid een vast groepje 
te vormen met de deelnemers om ver-
volgens de wekelijkse basketbalsessies 
door te zetten voor de rest van het sei-
zoen. De basketbalvereniging hoopt 
met deze lessen in de toekomst ook 
voor de jongste jeugd een wekelijks 
basketbalmoment te kunnen bieden 
waar ze zich op een leuke en leerzame 
manier actief bezig kunnen houden 
met basketbal in groepsverband. 

Achilles’71 verwacht met de toevoe-
ging van een groep voor jeugd onder 8 
jaar oud meer toe te kunnen werken 

Moeizaam maar verdiende overwinning RKVV Nederwetten

Nederwetten - NVC 2-1
Door Louis Staals

Afgelopen zondag was het ideaal weer om een lekker potje voetbal te spe-
len. Onder toeziend oog van de gloednieuwe Prinses Carnaval van Neder-
wetten kon het bijna niet misgaan. Nederwetten in de vertrouwde opstel-
ling toonde zeker in het begin de intentie om weer eens 3 punten in eigen 
huis te houden. 

keerde kant van de paal. Ruststand 
derhalve 1-1. Vol goede moed en aan-
moediging van de supporters startte 
Nederwetten met gretigheid aan de 
2e helft. In de 50e minuut lanceerde 
Ben van den Bruggen de Nederwetten 
spits Toon van Rooij en die maakte 
met een prachtig doelpunt de 2-1. 
NVC werd wel sterker en kreeg wat 
kleine kansjes maar in de 82e, 83e en 
84e minuut onderscheidde keeper 
Yordi van den Boogaard zich met drie 
zeker lijkende doelpunten. Hij ransel-
de ze allemaal uit zijn doel en mede 
daardoor kon Nederwetten de zware 
maar verdiende overwinning veilig 
stellen. De harde kern aan de stamta-
fel was het roerend eens. Dik verdiend! 
 en….dan smaakt een biertje toch 
weer net iets lekkerder. Volgende 
week vrij maar met een stijging van 
drie plaatsen op de ranglijst is het ook 
fijner rusten

Maar MVC werd sterker en in de 30e 
minuut overliep Rob van Gerwen de 
hele Wettense achterhoede en ver-
sloeg op fraaie wijze de Nederwetten 
doelman Yordy van den Boogaard. 
Even daarvoor werd een doelpunt van 
MVC nog afgekeurd wegens aanvallen 
van de keeper. In de 40e minuut ech-
ter een mooie aanval van Nederwet-
ten. Roy Sleegers zag linksback Bram 
de Jonge diepgaan, die nam de bal 
aan en met een loepzuivere trap ver-
schalkte hij de MVC goalie in de verre 
hoek 1-1. Nog voor de rust kreeg Wim 
van Kronenburg nog een opgelegde 
kans maar hij schoot ver over. In de 
slotminuut van de eerste helft werd 
Christiaan Baaten onrechtmatig neer-
gehaald in het 16 meter gebied en 
scheidsrechter Vissers kon niet anders 
dan de bal op de stip leggen. Toon van 
Rooij plaatste zich achter de bal maar 
schoot de bal rakelings naast de ver-

RKGSV - ASV 33 
1-1
Door Jack de Loo

De Gerwenaren moesten het deze 
wedstrijd opnemen tegen de hekken-
sluiter uit Aarle-Rixtel. Beide ploegen 
begonnen afwachtend aan de wed-
strijd. Het was ASV dat in de 9e minuut 
de eerste kans kreeg. De kopbal ging 
net naast.
RKGSV zette hier even later een kans 
voor Bjorn Kreemers tegenover, zijn 
schot werd door de keeper tot corner 
verwerkt.
 ASV kreeg meer en meer de overhand. 
Dit betaalde zich in de 40ste minuut 
uit. Puck Koopmans kreeg op links de 
bal aangespeeld, kapte naar binnen en 
met een bekeken schot in de uiterste 
hoek passeerde hij keeper Remy Hen-
drikx, 1-0.
Dit was tevens de ruststand. Na de rust 
een ander beeld. RKGSV was nu de bo-
venliggende partij. In de 55ste minuut 
kon Sander de Waal een scherp inge-
draaide vrije trap van Gijs Vorstenbosch 
binnenlopen, 1-1. Het zeer matige duel 
ging op en neer met mogelijkheden 
aan beide kanten maar echt uitgespeel-
de kansen kwamen er niet meer. Daar-
om moesten beide ploegen zich tevre-
den stellen met de einduitslag van 1-1. 

17 november een vrij weekend, 24 no-
vember gaat RKGSV op bezoek bij 
Bavos.

Groot 
deelnemersveld 
veldrit Lieshout
 
Zondag 17 november wordt voor de 
40e keer de Bavaria-veldrit van Lies-
hout verreden. In het kader van dit 8e 
lustrum is het Regio Kampioenschap 
voor Zuid Nederland toegevoegd. Er 
komen veel deelnemers in elke cate-
gorie naar Lieshout, waar in het ge-
hucht ‘’t Hof’ een mooi parcours uitge-
zet wordt. Het weiland is weer terug 
van weggeweest, de ‘Duvelsberg’ zit er 
in en ook weer door de bossen.

Alle categorieën van de cyclo-cross, 
die de Koninklijke Nederlandse Wiel-
ren Unie (KNWU) kent, komen in Lies-
hout aan het vertrek.

Het spektakel begint dan ook al om 
11.00 uur, wanneer de masters (vetera-
nen) starten voor hun 40 minuten 
wedstrijd. Nederlands kampioen Ben 
Minkhorst is de grote favoriet, maar 
ook de winnaar van vorig jaar (Erik 
Dekker) zal zijn mannetje staan.
De jongsten, de nieuwelingen hebben 
30 minuten wedstrijd en hun start is 
om 12.00 uur. Vervolgens is het de 
beurt aan de junioren, hun wedstrijd 
beslaat 40 minuten en start om 13.00 
uur. 
Om 14.00 uur starten de dames, zij 
hebben ook weer 40 minuten voor de 
wielen. Twee minuten later (14.02) 
starten de nieuweling meisjes. Britt 
Kerste uit Aarle-Rixtel (winnares veldrit 
Heeswijk) is hierbij favoriet.
De hoofdschotel zijn de elite/beloften/
amateurs om 15.00 uur, zij hebben een 
uur wedstrijd voor de boeg. 
Een greep uit de favorieten:  Eddy van 
IJzendoorn, Kelvin Bakx, Klaas Groe-
nen, Niels Verbruggen, Bart Barkhuis, 
Robbie van Bakel, Koen van Helvoirt, 
Carlos Schreuder, Mitchell Huenders 
en Noah Vreeswijk.
Al bij al ingrediënten om een leuke 
sportieve dag buiten in de natuur te 
beleven.
 

Rood Wit’62 - EMK 3-1
Door J ohn de Jong

Op basis van gemaakte afspraken voorafgaand aan het seizoen, waren er 
zondag enkele verrassingen in de opstelling van EMK te noteren. Toch kon 
het technisch/tactisch concept al na vier minuten in de prullenbak toen een 
combinatie van Rood Wit’62 werd omgezet in een vroeg doelpunt (1-0). Het 
niveau van de wedstrijd daalde al snel naar een gezapig spelpeil waarbij 
Rood Wit’62 nog enkele kleine kansen noteerde en in de 22e minuut zelfs 
via een vrije schietkans de wedstrijd had kunnen beslissen, welke door EMK 
doelman Robin Verhoeven prima werd gepakt. 

Na enkele omzettingen in de rust be-
gon EMK met goede intenties aan de 
tweede helft, maar werd al snel dui-
delijk dat de ervaring- en technische 
bagage van Rood Wit’62 de doorslag 
zou geven. EMK bood goed partij, 
maar kwam telkens een stapje te laat 
en moest via kleine overtredingen 
het spel van Rood Wit’62 proberen te 
ontregelen. In de 53e minuut viel de 
feitelijke beslissing in de wedstrijd 
toen Rood Wit’62 op een 3-0 voor-
spong kwam. Ondanks het feit dat 
EMK direct iets terug kon doen (3-1), 
via een prima genomen pingel van 
Dillon van de Poel (56e min.) was het 
vuur uit de wedstrijd. In de slotfase 
waren er nauwelijks nog noemens-
waardige hoogtepunten te noteren 
en verliet het ruim opgekomen pu-
bliek toch ietwat teleurgesteld sport-
park De Rijpel.

In de 30e minuut was er een mooie 
EMK combinatie opgezet door Christi-
an Messerschmidt. Met een splijtende 
pass op Robert van de Ven die via de 
keeper rakelings langs het doel van 
Rood Wit’62 belandde. Uit de daarop-
volgende corner kopte Luke Hilt de bal 
via de lat over het doel. Direct hierna 
moest doelman Robin Verhoeven red-
ding brengen, waarna de rebound 
door Rood Wit’62 alsnog in het doel 
verdween, welke wegens buitenspel 
werd afgekeurd. Toch was er net voor 
rust de 2-0 voorsprong voor Rood 
Wit’62 nadat de bal door EMK niet kon 
worden weg gewerkt.

Gezellig en sociaal bridgen, 
dan zijn wij de club voor jou!

Nieuwe leden 
zijn welkom bij 
bridgeclub  
Nuenen Petit
Lijkt het je leuk om bij ons kleine, ge-
zellige clubje te komen bridgen in een 
leuke en sociale omgeving? Zo ja, dan 
is Nuenen Petit de club voor jou. Wij 
bridgen op donderdagmiddag van 
13.15 uur tot ongeveer 16.15 uur in 
wijkcentrum Scarabee in Nuenen. De 
contributie is vriendelijk en inclusief 
consumpties zoals koffie en thee. Het 
seizoen loopt van begin september tot 
eind mei. Aan het einde van het sei-
zoen (mei/juni) hebben we een slot-
drive buiten de deur, dit is altijd een 
leuk verzorgd uitje. Bridge is een goe-
de geheugentrainer. Wanneer je nog 
niet kunt bridgen kun je een cursus 
volgen via de bridgebond. Voor veel 
mensen is bridgen een leuke invulling 
van hun vrije tijd.
Je bent welkom om enkele keren als 
gastspeler mee te spelen om zo kennis 
te maken met Nuenen Petit.
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met:
Ad van de Molengraft: 06 - 53 97 89 27
José Koot: 06 - 20 79 19 06
Marianne Francissen: 06 - 23 78 05 94
of mailen naar nuenenpetit@gmail.com. 

Succesvol weekend 
voor de synchroon-
zwemsters
 
Afgelopen week hebben de meiden 
van het synchroonzwemmen in Nue-
nen niet stil gezeten. Op zaterdag zijn 
twee meiden naar de vereniging in Ne-
derweert gegaan om op te gaan voor 
hun Balletbeendiploma. Hier hebben 
Femke en Fenna een super score neer-
gezet en allebei hun diploma gehaald. 
Op zondag was er wedstrijd en daar 
hebben drie meiden aan meegedaan. 
Aisha heeft haar diploma op Age 1 ni-
veau gehaald. De anderen hebben een 
persoonlijk record neergezet. Wij, de 
trainsters, zijn supertrots op jullie da-
mes!
Lijkt synchroonzwemmen jou ook leuk 
en heb je ABC, neem dan contact op 
met synchroonzwemmen@zpvnue-
nen.nl.

Aa nvoerder Colin van Gool maakt de ‘winner’ tegen IFC

RKSV Nuenen wint met 1-0    
en pakt eerste overwinning 
Drie keer trainen in de week werpt meteen haar vruchten af. De eerste helft 
was RKSV Nuenen dominant en dwong het de tegenstander uit Hendrik Ido 
Ambacht op de knieën. Een fout in de verdediging werd afgestraft door Co-
lin van Gool. De voorsprong een feit. Het is heel anders voetballen met een 
voorsprong dan met een achterstand en RKSV Nuenen maakte dankbaar ge-
bruik van de ruimte die men krijgt. 

wacht in het bekertoernooi RKSV Hee-
ze. Vorig seizoen nog klopte RKSV Hee-
ze, Achilles Veen en bereikte het de fi-
nale! Tegen deze laatste club leed RKSV 
Nuenen vorig seizoen nog een bescha-
mende nederlaag. RKSV Heeze ,een te-
genstander dus die niet mag worden 
onderschat. RKSV Nuenen 2 nam van-
daag een voorproefje door in de com-
petitie RKSV Heeze met 3-1 te verslaan. 
Er wordt veel verwacht van RKSV Nue-
nen.
In deze avondwedstrijd, RKSV Nuenen 
speelt thuis, in een geweldige ambian-
ce dus, kan RKSV Nuenen een volgen-
de stap zetten in het bekerseizoen en 
haar toch enigszins geschonden bla-
zoen een beetje oppoetsen. 
De jongens van Jan Poortvliet zullen 
scherp en gefocust moeten voetballen 
en dat voor de rest van het seizoen 
continueren om te handhaven.
Maar eerst is het tijd voor een beschei-
den feestje om de successen te vieren.

Er is blijkbaar zoveel geïnvesteerd in 
IFC dat het voor hen een ‘must’ is om te 
promoveren. Dat zorgt bij hen voor 
druk. In het begin van de tweede helft 
volgt een offensief van IFC en raakt het 
tweemaal de palen naast Jeroen Keeris. 
Na een kwartier nemen de mannen van 
Jan Poortvliet en Nyron Wau het heft 
weer in handen en legt het IFC haar wil 
op. Naar ik vernam is in deze wedstrijd 
Patrick Phillipart, normaal toch een 
echte aanvaller, geposteerd op de links-
backplaats waarmee Jan Poortvliet een 
ander tactisch concept hanteert. De 
passie en de inzet waarmee afgelopen 
zondag gestreden werd werpt ook haar 
wrange vruchten af want Davey Bokho-
ven en Sem van de Broek moeten wor-
den gewisseld door blessures. Deze 
week viel ook Wouter Peters, bijna te-
rug van blessureleed, opnieuw uit met 
een nieuwe blessure.
Werk aan de winkel voor de medische 
staf dus want aanstaande zaterdag 

 
Rechts Femke en links  Fenna

Moeizaam maar verdiende overwinning RKVV NederwettenMoeizaam maar verdiende overwinning RKVV Nederwetten

RKSV Nuenen wint met 1-0    



Subway Smits van Oyenlaan 1002 Nuenen

Geldig tot drie dagen na aankoop van uw wasstraat programma,
op vertoon van de kassabon. Subway® is a Registered Trademark
of Subway IP Inc. ©2019 Subway IP Inc.

ACTIE
3 + 1 GRATIS

De actie loopt 
t/m 15 december 2019

Tijdens deze actie 
is het mogelijk om 

maten, modellen en 
kleuren met elkaar te 

combineren. 

Parkhof 1 - Nuenen
040 763 0415 

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

Freyja Fence levert hekwerk aan de dynamische wereld van publieksevenementen (sportevenementen en festivals), 
maar ook aan bouwplaatsen. Met een uitgebreid assortiment hekwerken, innovatieve producten, jarenlange ervaring 
en een fantastische teamgeest, krijgen we het altijd voor elkaar om aan de wensen van onze klant  te voldoen. We zijn 
STERK in Kwaliteit, Ontzorging en Betrouwbaarheid. Onze standplaats is Nuenen. 

In verband met groei is Freyja Fence op zoek naar:

Allround commercieel medewerker binnendienst (32-40 uur)
Ben jij
 • STERK in Ontzorgen; 
 • STERK in Samenwerken; 
 • STERK in Luisteren;
 • STERK in Teambuilding;
 • STERK in Communicatie; 
 • STERK in Plannen;
 • STERK in nog 100.000 dingen? 

Dan hebben wij een uitdagende functie voor jou!

Functiebeschrijving
Als allround commercieel medewerker ben je de spil van onze organisatie. We zijn een relatief klein bedrijf, 
maar hebben wel uitdagende ambities! Dat betekent dat er voor jou een gevarieerd takenpakket ligt met veel 
verantwoordelijkheden. Je begeleidt projecten, calculeert prijzen, maakt offertes en opdrachtbevestigingen, 
bewaakt de kwaliteit van Freyja en biedt zo af en toe een helpende hand bij kleine logistieke werkzaamheden. 
Jouw commerciële blik, dienstverlenende instelling en goede contactuele vaardigheden (met zowel klanten als 
collega’s) zijn daarbij onmisbaar. Als je mee kunt werken aan de ontwikkeling van online verkoop en online 
marketing, dan is dat helemaal mooi mee genomen. Kortom, Freyja Fence biedt je een veelzijdige functie met 
veel zelfstandigheid in een dynamische omgeving.

Functie-eisen
 • MBO/ HBO niveau;
 • Kennis van Microsoft Offi ce; 
 • Kennis van online marketing is een pré;
 • Je bent een aanpakker;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Je bent zeer klant- en resultaatgericht;
 • Enkele jaren werkervaring (in de branche) is een pré;
 • Flexibel en stressbestendig;

 Reageren
Graag ontvangen wij je sollicitatie inclusief CV voor 5 december 2019  per email. Voor vragen met betrekking tot 
de functie kun je contact opnemen met Barbara Blommaert 06-21572525.

De Huufkes 32, 5674 TM Nuenen | T +31(0)40-2913475 | Email: info@freyja.nl | Web: www.freyja.nl

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