
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

Zaterdag 23 november

Kerstmarkt
Kom je ook?
Leuke kerstdecoraties 
& decembercadeaus. 
Gezellige muziek & een 
lekker hapje en drankje.

Je bent op 

23 november 

welkom
van 9.00 

tot 17.00 uur

Het Goed kringloopwarenhuis
Best, Sportlaan 8
Boxtel, Industrieweg 6
Nuenen, De Pinckart 12
Schijndel, Ambachtstraat 19

Openingstijden
Ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur 
Zat  9.00 - 17.00 uur

HETGOED0228 Kerst advertentie 132 x 182mm.indd   1 14-11-19   16:10

Opperste 
concentratie 
tijdens stemtesten 
Passion Nuenen

In Memoriam 
Henk Pero

Duurzame 
kerstmarkt 
bij Het Goed 
Nuenen

Mededeling Praktijk 
Rutten en van den Top
Op vrijdag 29 november is de praktijk niet 
bereikbaar. Dit i.v.m. de verhuizing naar 
de andere locatie. Om technische redenen 
zijn we ook telefonisch niet bereikbaar.
Voor info over de waarneming raadpleeg 
de site: www.rutten.praktijkinfo.nl
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Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Een wintercheck bij
Quik Service Nuenen.
Wel zo verstandig!

WEEKEND
23 & 24 november 11.00 -17.00 uur

KABOUTER
23 & 24 november 11.00 -17.00 uur

SPROOKJESVERTELLER

KABOUTERDRANK

in het kabouterbos

van de tovenaar

KABOUTERSPEURTOCHT

KABOUTERSPELEN
voor de stoere kabouters

KABOUTER PLOP
op de foto met 

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Helleborus
Of kerstroos heeft 
witte bloemen, 
kan zowel binnen 
als buiten en is 
winterhard. 
In 17cm-pot. 
9.99

Bezoek onze 
sfeershow!

7.99
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Prinses Femme      
en de drie mannen
Door Mariët Jonkhout

Afgelopen vrijdagavond, 15 november, was het de eerste vrijdag na de elf-
de van de elfde en dus, inmiddels traditie, de avond van het Dwèrsdebuut. 
De eerste aftrap van een nieuw carnavalsseizoen. 

Klokslag 23.11 uur bestijgt Jeroen van 
Keulen het toneel en in één klap krijgt 
hij de rumoerige zaal stil met het inzet-
ten van het prachtige Sorry van Kyte-
man. Indrukwekkender kan een aan-
kondiging van een nieuwe prins niet 
beginnen. Na het verstommen van de 
laatste noot, verandert de muziek com-
pleet, disco, house en rock vloeien in 
elkaar over en op de balustrade achter 
in de zaal verschijnen drie mannen; Jan 
Arts, Remco v/d Boogaard en Harrie 

Allereerst werd er natuurlijk op gepas-
te wijze afscheid genomen van Prins 
Prétium en zijn gevolg. Zij werden be-
dankt met lovende woorden, mooie 
cadeaus en een inlijving in zowel het 
Dispuut van Oud Adjudanten, de DOA, 
als de vereniging van Oud Prinsen. Ook 
traditiegetrouw maakt het vertrek van 
de één plaats voor de komst van een 
ander. En inmiddels werd het op het 
bomvolle Rabobankplein steeds on-
rustiger.

Smulders. Luid gejuich stijgt op uit de 
zaal als de mannen herkend worden; 
dit wordt een mooi trio, alleen wie van 
hen is de prins? Dan verplaatsen de 
spotlights naar voor in de zaal waar 
nog iemand blijkt te staan. We hebben 
dit jaar geen prins… het is een prinses: 
Prinses Femme en de heren zijn haar 
drie mannen. 

Let’s Pronk
Voor de tweede keer in de geschiede-
nis heeft CV de Dwèrsklippels een 
vrouwelijke kartrekker. En wat voor 

eentje. Achter Prinses Femme - hoe 
vrouwelijk kun je het hebben - gaat 
Femke Arts schuil. Zij is beslist geen on-
bekende in het Nuenense carnavalsle-
ven. Was ze al adjudant bij Prins Heppie 
en echtgenote van Prins Onze Jan, die 
haar overigens nu als een van haar drie 
mannen bijstaat, ook presenteerde ze 
jaren geleden het Concert Carnavalesk 
en iedereen kent haar als de langstzit-
tende - of beter staande- presentator 
van de Pronkzittingen. Ze deed dit 
maar liefst 11 jaar. Ze is de trotse moe-
der van twee dochters, Loes en Suus en 
dat ook zij het carnaval met de paple-
pel ingegoten krijgen blijkt wel uit het 
feit dat Suus dit jaar de Dwèrse jeugd 
aanvoert als een van de twee prinses-
sen Suus. Hier wordt meteen een stukje 
geschiedenis geschreven: zoveel fami-
lie Arts tegelijk voorop in de stoet.

Naast Jan behoren ook Remco v/d 
Boogaard en Harrie Smulders tot het 
mannelijk gevolg. En ook zij zijn beslist 
geen onbekenden. Ze kennen het klap-
pen van de carnavalszweep als geen 
ander - alhoewel Remco als enige nog 
nooit eerder in een prinselijk gevolg 
heeft plaatsgenomen - en het wordt 
ongetwijfeld een fantastisch feest.
Dat kan ook niet anders als je het mot-
to ‘Let’s pronk’ voert. Een verwijzing 
naar de prachtige pakken van pau-
wenstof en met een pauwenstaart, 
maar ook naar die pronkzittingen die 
Femke presenteerde. Op vrijdag 14 fe-
bruari bent u allen in de gelegenheid 
om Prinses Femke en haar drie man-
nen te feliciteren in de tent op het Van 
Goghplein. En dan  barst het feestje 
los, we kunnen nu al haast niet meer 
wachten.

Prinses Femme      

LAVfotografie



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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WEEK TEGEN KINDERMISHANDELING
18 t/m 24 november: 
Iemand moet de eerste stap zetten! Doe jij dat?
Kindermishandeling komt nog steeds voor en het is soms dichterbij 
dan wij denken. Jaarlijks zijn er in Nederland 119.00 kinderen slacht-
offers van kindermishandeling. Niet alleen lichamelijk geweld, maar 
ook emotionele mishandeling of verwaarlozing. Kindermishandeling 
kan blijvende psychische of lichamelijke schade veroorzaken. Het is 
belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen 
komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Bij een vermoeden van 
kindermishandeling in jouw omgeving kun je het volgende doen:

Praat erover met iemand die je vertrouwt
Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. Iemand anders kijkt 
misschien op een heel andere manier naar de situatie. Samen kun 
je bespreken wat je het beste kunt doen.

Praat met het kind zelf of met de ouders
Praten met ouders of kinderen om wie jij je zorgen maakt, is een 
grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. Het 
kan ook voorkomen dat zorgen niet kloppen. Toch is het beter om 
daar achter te komen. Als er wel sprake is van kindermishandeling, 
kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

AFVALWEETJE

Heeft u een aanhanger met groenafval, 
rijd dan door naar de milieustraat 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

Samen doen we meer.

VERKEER
Verkeersmaatregelen Centrum Nuenen
Dikke Banden Race op 24 november
In verband met het wielerparcours rond het Park en in de Vincent 
van Goghstraat is het centrum tussen 10:30 en 14:00 uur afgesloten 
voor al het verkeer. Wij vragen vriendelijk om niet te parkeren in de 
parkeervakken gelegen aan het parcours tussen 10:00 en 14:00 uur. 

STEVEN KRUIJSWIJK IN NUENEN   
OP 24 NOVEMBER
Kom allemaal kijken!
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 Klooster. Er zijn 
3 categorieën: kinderen van 7-8 jaar, kinderen van 9-10 jaar, kinde-
ren van 11-12 jaar. Het startschot en de prijsuitreiking worden ver-
richt door Steven Kruijswijk. Er is een verrassing voor iedere deelne-
mer.

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

COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda 
en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl  en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

26 november 2019 Commissie Ruimte
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Nuenen-Centrum, herziening 

omgeving De Vank’
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eeneind 2018
• Groenbeheerplan 2020-2026
• Kader grondprijzen en exploitatiebijdragen 2020
• Huisvestingverordening gemeente Nuenen c.a. 2020-2023
• Contouren programma Wonen 2020-2030

27 november 2019 Commissie Samenleving
• Locatiekeuze nieuwbouw De Hongerman
• Transformatiebeleid Sociaal Domein

28 november 2019 Commissie Algemene Zaken 
• Visie op Nuenen c.a.
• Evaluatie reclamebelasting 2019
• Accountantscontrole 2019
Tweede wijziging tarieventabel legesverordening 2019 
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 2 december 2019 is er een hoorzitting van de alge-
mene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het 
gemeentehuis. De volgende zaak komt aan de orde:
• om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit 

van 6 augustus 2019 waarbij een last onder dwangsom is opge-
legd voor het verwijderen en verwijderd houden van een woon-
unit aan de Stationsweg 6 te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANWB AUTOMAATJE NUENEN    
IS GOED OP WEG
ANWB AutoMaatje is sinds september 2019 actief in Nuenen. In-
middels hebben ruim 90 deelnemers zo’n 200 ritten verzorgd. Au-
toMaatje Nuenen is er voor alle (tijdelijk) minder mobiele dorpsge-
noten voor wie geen redelijk alternatief voor vervoer beschikbaar is. 
• Wilt u een AutoMaatje worden voor minder mobiele plaatsge-

noten?
• Wilt u graag door AutoMaatje vervoerd worden?
• Kent u iemand waarvoor AutoMaatje geschikt zou zijn?
Lees meer op www.automaatjenuenen.nl

Vraag advies bij Veilig Thuis 0800-2000
Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft 
met huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt bellen voor 
advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Als je wilt of 
als dat nodig is, kun je anoniem blijven. Je krijgt een medewerker 
aan de lijn die goed naar je verhaal luistert, vragen beantwoordt en 
advies geeft. Veilig Thuis doet zo veel mogelijk samen met de men-
sen om wie het gaat.

Directe nood? Neem dan contact op met de politie 0900-8844
Is er sprake van direct gevaar, vertrouw je het niet of is er snel hulp 
nodig. Twijfel dan niet en bel de politie. 
Meer informatie: www.weektegenkindermishandeling.nl

VERGUNNINGEN     
PERIODE 12-11-2019 EN 18-11-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Stad van Gerwen 3B Beperkte milieutoets 
Luistruik, veld E Oprichten 28 appartementen 
Dennenlaan 6 Verbouwen woning 
Beekstraat 52A Plaatsen tijdelijke woonunit 
De Vlos 42 Vervangen dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Repelakker 1 t/m 25 Oprichten van 25 woningen 
 en 25 bergingen 
Collse Heide 62 Uitbreiden loods 
Jan Bisschopsgaarde
2 t/m 50 (even) Oprichten 25 appartementen 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Centrum Gerwen Veulenkeuring Gerwen 14 dec 
Theo van Goghhof 89 Uitoefening horecabedrijf Spa Wellness
Eeneind Kindercarnaval Eeneind 24 feb 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nederwetten Intocht Sint Nederwetten 24 nov 
Nuenen Intocht Sint Nuenen 17 nov 
Collse Hoefdijk 24 Horeca tent Dinnershow 17 nov 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
14-11-2019 Het Steenen Huys Aanwijzingsbesluit locatiebepaling 
  voor ondergrondse restafval- en 
  papiercontainer bij Het Steenen 
  Huys, Nuenen c.a. 

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

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

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

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

Word jij het  

nieuwe wielertalent?

ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 - 12.00u t/m 14.00u

HET PARK, NUENEN
Dikke Banden Race

Inschrijven via www.klaarvoordestart.org

STARTSCHOT &

P
R

IJSUITREIKING



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.

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

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

  

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Ook voor de 
Best Belegde Broodjes!!!

Gepaneerde
Kip Schnitzels
“Van puur kipfi let” ................................4 stuks 6,95
Mini Varkens 
Rollades .........................500 gram 6,00
Chevre Haasje
“Varkenshaas met geitenkaas en honing” 100 gram 2,75
Mexicaanse Vleesrol
..........................................................per stuk 3,00
Caprese al forno
“Bief, tomaat en mozzarella” ..........100 gram 2,45
Bij 150 gram Beenham
100 gram Beenham Salade .........GRATIS
Kijk ook eens op onze site www.tebak.keurslager.nl

KOOPJE

SUPER!!!

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

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,-

Voorlichtings- 
avond

U maakt kennis met ons vmbo onderwijs. Onze mavo 
opleiding behoort tot de 25% beste van Nederland. 
Daarnaast krijgt u informatie over leerjaar 1 en 2, 
waaronder de horizongebieden TechnoWorld, 
LifeStyle en SportPlaza.

www.stedelijkcollege.nl/obb

Datum
maandag 25 november
vmbo - alle leerwegen
Aanvang 19:00 uur

Locatie
Oude Bossche Baan 20
5624 AA Eindhoven
T 040 - 264 53 64

Het Stedelijk College Eindhoven locatie Oude Bossche Baan organiseert 
een voorlichtingsavond voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders.

Maandag
25 november

19:00 uur 

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

Rond de Linde iedere donderdag 
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Maandag 25 november
20.00 uur Twee Natuurfi lms Cor Speek

IVN ruimte in Het Klooster
20.30 uur Mini-concert Popkoor Prestige 

Eindhoven. Het Klooster

Dinsdag 26 november
20.00 uur: ‘Verlangen naar vriendschap, een 

lezing’ door Peter en Gerard. Vincentre 
20.00 uur Thema avond KBO Lieshout 

Verliesverwerking en rouwen. Dorpshuis

Woensdag 27 november
20.00 uur Geldzorgen in de praktijk

‘Nuenen uitgelicht’ thema-avond CMD, de 
LEV-groep en de Nuenense kerken 

De Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen

Woensdag 27 november
20.00 uur Lezing ‘Broederschap processie 

Valkenswaard naar Handel’
Heemkundekring Lieshout
Zaal De Koekoek, Lieshout

Zondag 24 november
12.00-17.00 uur Een echte kabouter ont-
moeten? De kabouters logeren bij Intratuin

14.00 uur IVN wandeling
Kruising Lissevoort/Broek

Zondag 24 november
14.00 uur Sonja Barend te gast Bibliotheek 

Dommeldal. Kasteelhoeve Geldrop
14.00 uur Momenten van Geluk, de Lin-

despelers. Klooster Nuenen

Zondag 24 november 
14.30 uur Mondharmonica Orkest ‘De 

Luchthappers’. Jo van Dijkhof in Nuenen
20.30 uur Liederentafel 

Café Schafrath

Maandag 25 november
13.30-15.30 uur Inpak Workshop voor vol-

wassenen. D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen.
19.30 uur Presentatie ‘Demonen overwon-
nen’ door Palwasha Banai. Regenboogkerk

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

Zaterdag 23 november
20.30 uur Humoristisch cabaret door 

Christel de Laat “Zijn daar nog vragen over?”
Ons Tejater in het dorpshuis te Lieshout

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
12.00-14.00 uur Huldiging Steven Kruiswijk 

/ Dikke banden race
voor Het Klooster rondom het Park en de 

Vincent van Goghstraat

Donderdag 21 november
09.30 uur Computercafé Nuenen: Veilig en 

vertrouwd online. Bibliotheek Nuenen
20.00 uur Lezing Hans vd Eeden: Brabant 
en de IJzeren eeuw. BS De Dassenburcht

Vrijdag 22 november
19.00 uur Avondmarkt Vrije School Brabant

Nuenenseweg 6
20.00 uur Momenten van Geluk, de Lin-

despelers. Klooster Nuenen

Vrijdag 22 november
20.00 uur rikavond bij supportersclub RKSV 
Nuenen. ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14
20.00 uur Super Kienavond KBO Lieshout

Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 23 november
11.00-17.00 uur Een echte kabouter ont-
moeten? De kabouters logeren bij Intratuin 
20.00 uur Momenten van Geluk, de Lin-

despelers. Klooster Nuenen

Weverkeshof is weer Sinterklaashof!
Aanwezig: ma, di, do 14.30-17.00 uur

wo, vr 12.00-17.00 uur
za en zo 10.00-17.00 uur

(behalve 16, 17 en 28 november)

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

t/m 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

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.

WLG-concertreeks ‘Gerwen verrast met…’

Muzikale wereldreis met virtuoos 
slagwerk door Gunnar Graafmans 
 Zondag 1 december treedt in de concertreeks ‘Gerwen verrast met…’ Gun-
nar Graafmans op. Hij leerde wereldmuziek spelen op zowat alle bijzondere 
slaginstrumenten. Gunnar neemt het publiek mee op een muzikale wereld-
reis vol verrassingen. Hij speelt, zingt en swingt muziek…. 

percussionist. In dit programma speelt 
hij wereldmuziek en start zijn muzikale 
reis in zijn geboorteland Zweden. Hij 
neemt het publiek mee langs exoti-
sche plaatsen vol muziek. Het wordt 
een middag vol klankkleuren en mu-
zieksmaken. 
Het concert in muziekcafé De Stam in 
Gerwen begint zondagmiddag 1 de-
cember om 14.00 uur. De entree be-
draagt 7,50 euro en voor reserveren 
van kaarten en meer informatie: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com of 06 41102625. 

Gunnar Graafmans toerde afgelopen 
jaren met zijn melodisch en ritmisch 
slagwerk zoals drums en vibrafoon 
door Brazilië, China, India en Europa en 
komt nu naar Gerwen. Het concert in 
muziekcafé De Stam is een activiteit 
van de Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen (WLG). 
Gunnar Graafmans is opgegroeid in 
Zweden en grootgebracht met Zweed-
se volksmuziek. Hij studeerde klassiek 
slagwerk op het conservatorium en 
heeft zich ontwikkeld tot een veelzij-
dig musicus: drummer, vibrafonist, 

Pieter Fitters Jaarconcert            
van Het Nuenens Mannenkoor

wedstrijd van het Nederlands Elftal 
die avond, niet geheel gevuld. De 
thuisblijvers kregen echter ongelijk, 
want in tegenstelling tot het Neder-
lands elftal scoorden het Nuenens 
Mannenkoor én de Falcon Town Jazz 
Band die avond wel.

De aftrap van de concertavond was 
voor de jazzband die met hun swin-
gende dixielandmuziek al meteen 
het nodige enthousiasme opriep bij 
het publiek met de nummers ‘Is it 

Dit jaar werd de avond gezamenlijk 
ingevuld met de Falcon Town Jazz 
Band, een 7-koppig orkest dat al bij-
na 25 jaar op een enthousiaste ma-
nier voornamelijk dixielandjazzmu-
ziek ten gehore brengt. Het uitge-
breide, veelzijdige en afwisselende 
repertoire bestaat voornamelijk uit 
nummers uit de twintiger en dertiger 
jaren.

Helaas was de zaal, waarschijnlijk als 
gevolg van de concurrentie van de 

Opperste concentratie tijdens 
stemtesten Passion Nuenen
Op zaterdag 16 en zondag 17 november vonden de stemtesten plaats voor 
het projectkoor Passion Nuenen 2020. In opperste concentratie lieten de 
zangers en zangeressen horen wat ze in huis hadden.

allerlei leeftijdscategorieën. Dat Nue-
nen bulkt van het zangtalent werd be-
vestigd!

De kandidaten lieten met veel enthou-
siasme horen wat ze in hun mars had-
den en zorgden zo samen voor een bij-
zonder enerverend en inspirerend 
weekend. Dat belooft wat voor het 
eindresultaat! Passion Nuenen vindt 
plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 april 
2020. Meer informatie: 
www.passionnuenen.nl

De doelstelling is een groot project-
koor samen te stellen van het vele 
zangtalent dat in Nuenen aanwezig is. 
Aan de oproep voor de stemtesten is 
op grote schaal gehoor gegeven; de 
organisatie ontving vele aanmeldin-
gen van zowel vrouwen als mannen in 

Mini-concert 
Popkoor Prestige 
Eindhoven
Popkoor Prestige is onderdeel van 
Prestige Vocal Groups, de grootste en 
meest professionele landelijke popko-
ren-organisatie met bijna 30 koren in 
heel Nederland. Eerder is Popkoor 
Prestige zelfs uitgeroepen tot ‘Leukste 
Koor van Nederland’ door Radio4. 
Tijdens ons 1 uur durend mini-concert 
op 25 november zingen wij de nieuw-
ste pop, rock en soul hits. We zingen 
onder andere nummers van Pink, Ar-
min van Buuren feat James Newman, 
David Guetta maar ook Arcade van 
Duncan en Zoutelande van Bløf. Al 
onze nummers zijn omgezet naar unie-
ke eigentijdse koorarrangementen. 
Ons ruim 70-koppige gemengd koor 
zingt onder de bezielende leiding van 
dirigente Marjon Smulders-Dries en 
wordt begeleid door de eigen live-
huisband. Kortom een gevarieerd 
swingend programma, waarbij je niet 
hoeft stil te zitten. Na het optreden is er 
ruimte voor een drankje en een meet- 
en greet met het koor en dirigente. 

Een kaartje kost € 7,50 en kun je alleen 
online bestellen op www.popkoor-
prestige.nl. Datum: 25 november 2019
Locatie: Het Klooster ( Park 1, 5671 GA 
Nuenen). Aanvang: 20.30 
Lijkt het jou ook leuk om in dit koor te 
zingen? Stuur dan een e-mail naar eind-
hoven@popkoorprestige.nl voor meer 
informatie. De eerste volgende proef-
lessen zijn op maandag 13 januari en 20 
januari 2020 in Het Klooster.

Op zaterdag 16 november vond in de theaterzaal van ’t Klooster het in-
middels traditionele Jaarconcert van het Nuenens Mannenkoor plaats, 
genoemd naar een van de oprichters en eerste voorzitter van het koor. In-
middels ook traditioneel, dat het Nuenens Mannenkoor zich tijdens dat 
jaar laat bijstaan door een ander koor of een andere band.

true what they say about Dixie’ en 
‘Tishomingo blues’. Hierna was het 
de beurt aan het Nuenens mannen-
koor, dat, na hun bekende openings-
hymne, een geheel ander genre mu-
ziek bracht, maar waarbij hun laatste 
nummer ; An American Trilogy’ ook 
een aardig dixie-gehalte had. Het 
programma voor de pauze werd af-
gesloten met een gezamenlijk num-
mer, het overbekende ‘Hello Dolly’. 

Na de pauze opende het Nuenens 
Mannenkoor met ‘The Rytm of Life’ 

en de rest van de nummers riep bij 
velen in het publiek nostalgische 
herinneringen op aan hun tienertijd 
door de nummers met een hoog ja-
ren-zestig gehalte, zoals Sloop Jhon 
B., House of the rising sun, Sealed 
with a kiss, He ain’t heavy, he’s my 
brother en Da do ron ron. Daarna 
bracht de Falcon Town Jazz Band, 
met nog meer elan dan voor de pau-
ze, swing in de zaal, waarbij de ver-
schillende solo’s tot enthousiaste re-
acties van het publiek leiden. 

Het concert werd afgesloten met een 
gezamenlijke, wervelende versie van 
‘Oh When The Saints’ en tenslotte een 
muzikale oproep aan iedereen met 
‘We’ll meet again’ . Al met al een ge-
slaagde avond, gelet ook op de vele 
positieve reacties uit het publiek, 
met een gezellige nazit, die muzikaal 
werd opgeluisterd door het gastor-
kest van deze avond.

Schrijfmarathon

Ik doe mee! 
Amnesty Nuenen 
‘Write for rights’ 
Schrijfactie
Zondag 8 december van 14.00-17.00 
uur in het Van Goghkerkje. Op één 
dag wereldwijd brieven schrijven te-
gen onrecht: dat is Amnesty’s Schrijf-
marathon.
Hoe meer mensen op 8 december aan 
de Schrijfmarathon meedoen, hoe 
groter onze vuist tegen onrecht. 
Machthebbers die de mensenrechten 
schenden weten dankzij onze brieven 
dat de wereld over hun schouder mee-
kijkt. Dat werkt. Want niemand wil te 
boek staan als onderdrukker, folteraar 
of tiran. De schrijfmarathon zal worden 
opgeluisterd met muziek.
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Laadpaal
Boos maken heeft geen nut, maar toch moet ik dit even kwijt ...
In juni heeft onze zoon een laadpaal voor een elektrische auto aangevraagd bij de ge-
meente Nuenen.
Na héél véél gedoe, gepraat, heen en weer schuiven van waar de vertraging zou zitten is 
vorige week (dus begin november, ruim 4 maanden later) de laadpaal geplaatst.
Gister kon mijn zoon eindelijk zijn auto ophalen (die al vanaf begin september bij de dea-
ler klaar stond)
Thuis gekomen sluit hij hem aan op de laadpaal ...... gaf de paal een storing aan.
Om een en ander uit te sluiten is hij naar een andere openbare laadpaal gereden, waar hij 
wel gewoon kon laden. Dus geen fout of storing in zijn spullen.
Uiteraard gebeld met het storingsnummer, hij zou teruggebeld worden. Na ruim een uur 
nog steeds niets te hebben gehoord maar weer zelf gebeld, "ja meneer als u nu nog niets 
hebt gehoord zal dat ook wel niet meer gebeuren vandaag".
Vanmorgen maar weer gebeld, hij zou op de hoogte worden gehouden, helaas tot nu toe 
nog steeds niets vernomen.
Waar de fout ligt .... geen idee. Wanneer het wordt opgelost ..... geen idee.

Ja, er zijn belangrijkere zaken in het leven en ja het is een soort van luxe probleem. Maar 
toch is dit erg frustrerend , je blijft tegen een muur aanlopen. Wat moet je nog meer doen 
als gewone burger als je alle reguliere paden op een normale manier hebt bewandeld .....

Met vriendelijke groeten, een wel heel gefrustreerde moeder
Angelique Koppen, Dijstelhoef 9 Nuenen

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

Ingezonden brieven

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.
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In Memoriam Henk Pero: 

Prominent voorman D66 Nuenen c.a. 
Vrijdag 15 november is op 72-jarige leeftijd Henk Pero, voormalig wethou-
der en onder meer medeoprichter van D66 Nuenen geheel onverwacht over-
leden. In Henk verliezen wij een sociaalliberaal in hart en nieren. Henk heeft 
veel voor D66 betekend en was tot aan zijn overlijden actief binnen onze 
partij. 

NUENEN

Gaby Scholder heeft afscheid 
genomen als trouwambtenaar 
Afgelopen donderdag 14 november hebben we in een intieme setting af-
scheid genomen van Gaby Scholder als trouwambtenaar van de gemeente 
Nuenen en Son en Breugel.

Op 1 april 2007 is Gaby benoemd bij 
de gemeente Nuenen en op 9 mei 
2007 is ze beëdigd bij de Rechtbank. 
Op 1 oktober jl. was zij dan ook 12,5 
jaar trouwambtenaar. In deze periode 
heeft zij meer dan 280 huwelijken ge-
sloten.
Samen met haar man en dochter, col-
lega trouwambtenaren en de collega’s 
van de gemeente heeft zij het glas ge-
heven. Vanuit de afdeling Burgerzaken 
werd ze toegesproken en waren er 
mooie woorden en dank voor haar 
toewijding en passie voor het vak. 
Aansluitend heeft Gaby zelf ook nog 
een dankwoordje uitgesproken.
Vanuit de gemeente willen wij haar 
veel succes wensen met alles wat er 
nog op haar pad komt.

Wie is volgens u hét     
Young Talent van 2019? 
Op maandag 6 januari 2020, tijdens de gala-avond van de ‘Ondernemer 
van het Jaar’, wordt door Ondernemers Contact Nuenen ook de ‘Young Ta-
lent Award’ uitgereikt aan de meest talentvolle Nuenense ondernemer 
onder de 40 jaar. Kent u jonge ondernemers die volgens u voor deze award 
in aanmerking komen? Meld hem/ haar vóór 29 november aan via www.
talentawardnuenen.nl. 

ben een tweede vestiging overgeno-
men in Venraij. In Helmond hebben we 
een groter kantoorpand gekocht in de 
Churchillaan en we zijn ook gegroeid 
van 17 naar 25 medewerkers.” Dat alles 
voltrok zich rond april. Daarnaast 
kwam Pim in die periode ook voor een 
nieuwe verantwoordelijkheid te staan, 
want op 3 april werd hij voor de eerste 
keer vader van zoontje Faas. “Dat is zo 
bijzonder, daarbij vallen de zakelijke 
ontwikkelingen in het niet”.

Het geheim van Pim’s succes als onder-
nemer? “De markt is dynamisch, er zijn 
veel concurrenten. Daarom is onder-
nemen nooit klaar. Je moet continu 
blijven ontwikkelen. Ergens met passie 
en ambitie naartoe willen groeien”.

Aandragen ondernemers 
Het doel van de Young Talent Award is 
om jonge, ambitieuze ondernemers in 
de spotlight te zetten, te stimuleren en 
uiteraard te verbinden met andere on-
dernemers in de regio. Voorwaarde is 
dat de onderneming in Nuenen is ge-
vestigd, dat het talent jonger is dan 40 
jaar en de onderneming ná 2009 is op-
gericht. Via www.talentawardnuenen.nl 
kan iedereen een kandidaat voor deze 
award aandragen. Een vakjury selec-
teert uiteindelijk uit alle aanmeldingen 
drie genomineerden die in aanmerking 
komen voor de Young Talent Award. Wie 
zich in 2020 Young Talent van Nuenen 
mag noemen, wordt uitgemaakt via een 
finale met pitchrondes tijdens de gala-
avond van de ‘Ondernemer van het 
Jaar’. De genomineerden krijgen de 
kans om gedurende enkele minuten 
het publiek te enthousiasmeren met 
een pitch over zijn/haar onderneming 
en persoonlijke drijfveren. Door de vak-
jury en het publiek wordt vervolgens 
bepaald wie van de drie zich de Young 
Talent 2019 van Nuenen mag noemen 
én met een aanmoedigingscheque van 
€ 2.500,- naar huis gaat!

Wie van de genomineerden zich in 
2020 uiteindelijk Young Talent van Nue-
nen mag noemen én met een aanmoe-
digingscheque ter waarde van € 2.500,- 
naar huis gaat, wordt uitgemaakt via 
een finale met pitchrondes tijdens de 
jaarlijkse gala-avond van de ‘Onderne-
mer van het Jaar’. Begin dit jaar werd de 
Young Talent Award 2018 uitgereikt 
aan Pim van der Linden van A2B Securi-
ty. De 38-jarige Nuenenaar Pim van der 
Linden heeft zich met A2B Security ge-
specialiseerd in het leveren en installe-
ren van beveiligingsinstallaties.

Extra vertrouwen dankzij Young 
Talent Award 
Nog steeds heeft Pim iedere dag veel 
plezier van het winnen van de Young 
Talent Award: “Vooral nieuwe klanten 
blijven erop terugkomen; ’Hey, jij hebt 
de Young Talent Award toch gewon-
nen, waar heb je dat aan verdiend?’ 
Kennelijk geeft het je als jonge onder-
nemer een stuk extra vertrouwen. Als 
je zo’n award wint moet je toch iets 
goed gedaan hebben.” Daags na de 
bekendmaking van het Young Talent 
werd Pim overspoeld met positieve re-
acties. “De hele dag door kreeg ik tele-
foontjes, mails, berichtjes, bloemen en 
zelfs taarten van klanten en leveran-
ciers. Iedereen wilde mij feliciteren.” 
Pim wil het nieuwe Young Talent dan 
ook één tip meegeven: “Als je de award 
wint, zorg dan dat je de volgende dag 
helemaal vrijhoudt, want aan werken 
kom je echt niet toe.”

Veelbewogen jaar 
In 2011 is Pim met zijn bedrijf A2B Se-
curity gestart. Gewoon thuis in Nue-
nen aan de keukentafel, waar volgens 
hem alle goede ideeën ontstaan. Dat 
hij de prijs voor veelbelovend onder-
nemer met recht heeft gewonnen, 
blijkt uit de groeispurt die zijn bedrijf 
dit jaar heeft doorgemaakt. Pim: “Er is 
veel veranderd in een jaar tijd. We heb-

Pim van der Linden en Arno Aarts 

 Herdenken in het licht 
wederom hartverwarmend
Door Mariët Jonkhout

Voor alweer de derde keer scheen afgelopen zaterdagavond 16 november 
het ‘Licht op Oude Landen’, de bijzondere bijeenkomst waar bezoekers uit 
het hele land hun dierbaren kunnen herdenken. De begraafplaats was, zoals 
inmiddels gebruikelijk sfeervol en indrukwekkend tot in de kleine uithoe-
ken verlicht met vele oliepotten, vuurkorven en kaarsen en gelukkig speel-
de het weer de herdenking ditmaal geen parten. Het was koud maar helder 
en droog.

menzijn, zang en voor iets te drinken.
Het was opnieuw een indrukwekkende 
herdenking. Alleen zijn met je eigen ge-
dachten, maar ook samenzijn met gelijk-
gestemden in licht en warmte. Het geeft 
troost en goede herinneringen. Bij het 
naar huis gaan ontving iedereen nog 
een zoete herinnering in de vorm van 
een lief potje jam. Ik ben blij dat ik weer 
getuige mocht zijn van dit inmiddels te-
rugkerend moment van herdenken.

De manier waarop ieder zijn of haar 
dierbaren op deze avond wil herden-
ken staat volledig vrij. Men kon wan-
delen in stilte, gedichten lezen en of 
namen van dierbaren opschrijven en 
op een herdenkingswand hangen, 
waarna deze een aantal keer onder 
het zingen van korte liederen met zeer 
veel respect werden genoemd. Het 
centrale middengedeelte van de be-
graafplaats was ingericht voor een sa-

Van 1974 tot 1982 was hij lid en voor-
zitter van het Progressief Akkoord Nue-
nen. (PAK: samenwerkingsverband tus-
sen PPR, PSP, PvdA en D66). 

In 1980 was Henk medeoprichter van 
de D66 afdeling Nuenen c.a. Hij heeft 
aan alle verkiezingsprogramma’s mee-
geschreven. Hij dacht in campagne 
mogelijkheden en borrelde van de 
ideeën. Ook toen zag Henk al de moge-
lijkheden die de regio biedt en was hij 
van 1982 tot 1986 lid van de Agglome-
ratieraad Eindhoven. 
Deze raad was een voorloper van de 
huidige Metropool Regio Eindhoven 
(MRE). 
In 1990 stelde hij zich verkiesbaar voor 
de Provinciale Staten en kwam slechts 
7 stemmen te kort om verkozen te wor-
den maar hij bleef wel actief in de re-
gionale politiek. 
Van 1998 tot 2018 heeft hij zich zowel 
als raadslid (10 jaar) en als wethouder 
(6 jaar) ingezet voor Nuenen c.a. Als 
wethouder stuurde Henk op duur-
zaamheid en was hij altijd op zoek naar 
vernieuwende ideeën op het gebied 

van afvalstromen en nul op de meter 
en probeerde hij de gemeente hier-
voor te interesseren. 
Op het gebied van schoolgebouwen 
heeft Henk, in goede samenwerking 
met de schoolbesturen, bereikt dat er 
in iedere wijk een basisschool voorzie-
ning is, met voldoende capaciteit en is 
leegstand opgeheven. 
In zijn portefeuille zat ook de bouw van 
basisschool Het Mooiste Blauw (ople-
vering 2020) en was hij verantwoorde-

lijk voor de vestiging van Coppelmans 
op de huidige locatie. 
In de regio heeft hij ervoor geijverd dat 
Eeneind West, ondanks de financiële 
crisis, ontwikkeld kon worden. 
Na zijn wethouderschap bleef hij actief 
als adviseur van de huidige D66 Nue-
nen c.a. fractie en werkte hij mee aan 
het vormen van een Brainport Bestuur 
D66. Ook zette hij zich belangeloos in 
voor maatschappelijke organisaties als 
de Voedselbank en het Bijna Thuis Huis 
‘Latesteyn’. 
Henk hechtte aan goede verhoudin-
gen en zette zich onvermoeibaar in 
voor het gedachtegoed van D66. 
Hij was een verbinder pur sang, altijd 
gericht op samenwerken, het over-
bruggen van tegenstellingen en het 
verbinden van partijen. 
Wij zullen Henk enorm missen. 

D66 Nuenen c.a.

 

Woningcorporatie woCom    
wijzigt inloopspreekuren
Huurders en woningzoekenden die het fijn vinden om zonder afspraak binnen te 
lopen, kunnen in Laarbeek terecht in het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 in Lies-
hout. Vanaf deze week niet meer op donderdag, maar elke woensdag van 11.30 - 
13.00 uur. Bovendien blijft woCom tijdens werktijden telefonisch bereikbaar op 
0493-497666. Daar verandert niets in. In de kerstvakantie (op tweede kerstdag en 
Nieuwjaarsdag) vinden er geen spreekuren plaats in Lieshout.
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 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl
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Zaterdag 23 november

Kerstmarkt
Kom je ook?
Leuke kerstdecoraties 
& decembercadeaus. 
Gezellige muziek & een 
lekker hapje en drankje.

Je bent op 

23 november 

welkom
van 9.00 

tot 17.00 uur

Het Goed kringloopwarenhuis
Best, Sportlaan 8
Boxtel, Industrieweg 6
Nuenen, De Pinckart 12
Schijndel, Ambachtstraat 19

Openingstijden
Ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur 
Zat  9.00 - 17.00 uur
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Dit weekend zijn Jan & Marijke van Laar 50 jaar getrouwd

Jan & Marijke 50 jaar getrouwd
Jan kwam uit Ede, en Marijke van Helvoirt uit Uden. Zij leerden elkaar ken-
nen bij de sociëteit voor kamerbewoners in Eindhoven. Jan werkte bij Phi-
lips, Marijke bij Sint Marie, een school voor slechthorende kinderen.

pensioen van Jan trekken ze vaak de 
natuur in. Jan heeft onlangs zijn 80e 
verjaardag gevierd, Marijke is 76. Hun 
instelling is dat elke gelegenheid ge-
vierd moet worden. Zo ook dit 50-jarig 
huwelijk. Als het leven een reis is, zijn 
feestjes en vakanties de fotomomen-
ten onderweg.
Wij wensen het gouden bruidspaar 
een hele fijne dag toe en nog vele ge-
lukkige jaren in goede gezondheid.

Ze trouwden in 1969 en gingen op 
D’Hondecoeterstraat in Eindhoven wo-
nen, waar in 1970 zoon Sander werd 
geboren. Twee jaar later verhuisden ze 
naar de nieuwbouwwijk Refelingse Er-
ven. Tussen de jonge gezinnen en 
vriendelijke buren voelden zij zich on-
middellijk thuis. Daar werden de kinde-
ren Marieke en Jan-Pieter geboren.
Jan werkte tot zijn pensioen bij Philips 
in Eindhoven en enkele jaren in Til-
burg. Marijke was en is betrokken bij 
vele verenigingen en vrijwilligerswerk. 
Het IVN, Revac, Eckartdal. Ze zingt bij 
De Walnoten en is ruim 40 jaar aange-
sloten bij de gym. Daarnaast staat het 
paar klaar voor buren, familie en klein-
kinderen.
Ze delen hun liefde voor reizen en 
kamperen, zomer- en wintervakanties 
met de kinderen, en vooral sinds het 

Duurzame kerstmarkt    
bij Het Goed Nuenen
Het wordt weer dringen voor de deur zaterdagochtend 23 november bij Het 
Goed in Nuenen. De traditionele kerstmarkt trekt jaarlijks steeds meer men-
sen en vindt dit jaar plaats op 23 november van 09.00 tot 17.00 uur. De kerst-
markt is bij Het Goed de traditionele start van de feestmaand en de mede-
werkers hebben met veel enthousiasme en inzet de gehele winkel aan de 
Pinckart 12 omgetoverd in kerstsfeer. Naast allerlei kramen met bijzondere 
en unieke kerstspullen is er ruimte voor veel inspiratie. En natuurlijk mogen 
een hapje en een drankje niet ontbreken. Wees erbij en komt dat zien!

Het Goed Nuenen
Kringloopwarenhuis Het Goed Nue-
nen biedt daarnaast leuke, aantrekke-
lijk geprijsde spullen, zoals meubels, 
kleding, speelgoed en boeken. Het 
aanbod is breed en wisselt dagelijks en 
je vindt er regelmatig bijzondere pa-
reltjes. 

Goede spullen die mensen niet meer 
kunnen gebruiken en ook niet willen 
bewaren, kunnen afgegeven worden 
bij de winkel of gratis opgehaald wor-
den. Het kringloopwarenhuis aan Pin-
ckart 12 is van maandag tot en met 
vrijdag open van 09.00 tot 18.00 uur en 
zaterdags van 09.00 tot 17.00 uur. 

 Over Het Goed 
Het Goed is een sociale onderneming 
met 25 eigentijdse kringloopwaren-
huizen. Samen met gemeenten en an-
dere partners zet Het Goed zich in voor 
werkgelegenheid door hergebruik van 
goederen. Voor en achter de schermen 
heeft Het Goed ongeveer 1.250 mede-
werkers. Met zijn aantrekkelijke, frisse 
uitstraling, ruime aanbod en goede 
service trekken de kringloopwarenhui-
zen van Het Goed meer dan 2 miljoen 
klanten per jaar. Het Goed is PSO-ge-
certificeerd.

 
Kerstspullen met een goed gevoel
Het hele jaar door worden alle kerst-
spullen die binnenkomen geselec-
teerd en bewaard voor deze speciale 
kerstmarkt. Kerstballen in alle soorten 
en maten, kerstslingers, kerststalletjes, 
kerstdorpjes, kunstbomen en nog heel 
veel andere decoraties en snuisterijen. 
Aan Het Goed gegund om her te ge-
bruiken en om mensen die bij Het 
Goed werken deze mooie retail werk-
ervaring op te laten doen. Voor de 
klant levert het bijzondere spullen op, 
die niet alleen mooi geprijsd zijn maar 
ook bijdragen aan een beter milieu. 
Want hergebruiken is goed voor het 
milieu … goed gevoel toch!

Het Goed kerstwensboom
Niet alleen kerstspullen zijn er in over-
vloed. Er staat in de winkel ook een 
mooie kerstwensboom. Daarin kun je 
een wens hangen voor iemand die jij 
dit jaar een extra mooie kerst gunt. De 
klant met de meest bijzondere wens 
ontvangt een waardebon van 50 euro 
om de wens in vervulling te laten gaan. 
Altijd leuk dat je iemand kunt verras-
sen met iets heel bijzonders van de 
kringloop. En om het compleet te ma-
ken heeft Het Goed mooi inpakpapier 
om het extra bijzonder te maken.

Duurzame kerstmarkt    

Open middag nieuw Agrarisch Kinderdagverblijf    
bij Boerderij Krakenburg 

Slopen, sjouwen, poetsen, vegen, 
ruimen, meten, timmeren, zagen, 
schilderen, boren…   
De afgelopen tijd is er door vele handen flink ge-
klust op de boerderij. Er is een fonkelnieuw agra-
risch kinderdagverblijf gerealiseerd, met een spe-
ciale binnen- en buitenruimte voor kinderen van 0 
tot 4 jaar. Kinderen kunnen hier genieten in een 
groene omgeving, omringd door natuur en die-
ren. Tevens is er een spiksplinternieuwe huiska-
mer gebouwd voor de kinderen en jongvolwas-
senen die op de (zorg)boerderij komen voor dag-
besteding. Ben jij ook zo benieuwd geworden 
naar het eindresultaat? Je bent van harte welkom 
tijdens de open middag op zaterdagmiddag 30 
november tussen 14.00 en 16.00 uur. Olen 50, 
Nuenen. www.krakenburg.nl

Open middag nieuw Agrarisch Kinderdagverblijf    

De afgelopen tijd is er door vele handen flink ge-

Ruim € 3.600,- opgehaald voor fonds 

Nuenen, bedankt!
Van 28 tot en met 2 november vond de collecte voor het Diabetes Fonds 
plaats. Ontzettend nodig, want diabetes is de meest voorkomende chroni-
sche ziekte in Nederland, met 1,2 miljoen mensen; en elke week komen daar 
1.200 mensen bij. Als nieuwe collecteorganisator voor Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten mag ik wel zeggen dat ik ontzettend trots ben op ons dorp. On-
ze collectanten hebben maar liefst meer dan € 3.600,- opgehaald (en ook 10 
Tsjechische kronen, 10 Turkse kuruş, 10 Albanese lek, 7 Mexicaanse pesos, 6 
Amerikaanse dollarcent, een ouderwetse stuiver, 2 Australische dollar, 1 Bul-
gaarse lev, 1 Canadese dollarcent en een muntje voor in de ko�  eautomaat).

draten tellen, rekening houden met 
veel of weinig beweging, insuline toe-
dienen… 
Er even geen zin in hebben is geen op-
tie. Een te hoge of te lage suikerspiegel 
kan enorme gevolgen hebben, met 
name op de langere termijn. Wij blij-
ven ons als gezin, samen met het Dia-
betes Fonds, dan ook inzetten voor 
een betere kwaliteit van leven voor 
alle diabetespatiënten en uiteindelijk 
voor genezing.
Nuenen, nogmaals dank! Hopelijk kun-
nen we ook volgend jaar weer op uw 
steun rekenen.

Erik-Jan en Finn van den Berg

Mocht u ons gemist hebben en 
wilt u wel doneren, dan kan dat via 

www.diabetesfonds.nl

Een fantastisch bedrag en een ruime 
verdubbeling ten opzichte van vorig 
jaar! Graag wil ik via deze weg dan ook 
iedereen bedanken die hier op welke 
manier dan ook aan heeft bijgedragen: 
mensen die al jarenlang collecteren, 
nieuwe collectanten, mijn ‘collega’s’ In-
grid (man en zoon diabetes type 1) en 
Bram (zelf diabetes type 1). En natuur-
lijk u als gulle gever.

Helaas weten wij binnen ons gezin als 
geen ander hoe goed het geld ge-
bruikt kan worden. Sinds anderhalf 
jaar lijdt onze dochter Finn van dertien 
ook aan diabetes type 1. Alhoewel ik 
een enorm trotse vader ben (ze doet 
het toch maar allemaal als beginnende 
puber!) zien we ook hoe groot de im-
pact van deze ziekte is. Elke dag op-
nieuw bloedwaardes meten, koolhy-

Voor wie van 
zingen houdt
Zondag 24 november  is de laatste lie-
derentafel van dit jaar.
Dus als u nog één keer wil genieten 
van onze heerlijke meezingers in 2019, 
zorg dan dat u erbij bent.
Zoals altijd kunt u na de pauze uw fa-
voriete liedjes uit onze bundel doorge-
ven, die wij dan samen zullen zingen.
We beginnen om 20.30 uur, bij café 
Schafrath, en hopen u daar ook te zien.

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

Pullover, Vesten,
Broeken en Rokken

FORMULE DAGEN
ruime keuze uit zeer veel merken

SPECIALE
JUBILEUM PRIJS
nu uitzoeken voor 

€40,- 

Humoristisch cabaret door  
Christel de Laat in Ons Tejater

“Zijn daar nog 
vragen over?
Christel de Laat staat zaterdag 23 no-
vember om 20.30 uur op het podium 
van Ons Tejater in het dorpshuis te 
Lieshout.  Afgelopen twee theatersei-
zoenen heeft Christel de Laat de lach-
spieren van haar bezoekers zodanig 
goed opgewarmd dat een vervolg niet 
uit kon blijven. De titel van haar nieu-
we show Zijn daar nog vragen over? 
geeft aan dat zij de interactie met haar 
publiek niet uit de weg gaat. 
Heeft u geen vragen? Geen probleem. 
Christel heeft er des te meer. Waarom 
kussen we elkaar bij een ontmoeting 
drie keer? Waarom is koffie en thee be-
stellen tegenwoordig zo’n gedoe? 
Waarom moeten we zoveel keuzes ma-
ken? Geen wereldproblemen, maar al-
ledaagse zaken die vragen bij Christel 
opwerpen. 

U gaat ongedwongen een avondje 
ontspannen lachen over alledaagse 
dingen. Zijn daar soms nog vragen 
over?

Zaterdag 23 november; aanvang 20.30 
uur in Ons Tejater. Locatie: Dorpshuis, 
Grotenhof 2 te Lieshout. Vergeet uw 
reeds gereserveerde kaarten niet.
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Winterbierenmiddag    
in Café Ons Dorp
 
Na de periode van heerlijke bockbieren is het eind november alweer tijd voor de 
winterbieren. Op zondagmiddag 24 november kunt u hiervoor terecht bij Café 
Ons Dorp. Deze middag hebben zij maar liefst 4 hartverwarmende winterbieren 
van de tap. Natuurlijk zal traditioneel de Cuveé du Chateau niet ontbreken. dit 
mooie volle bier geeft de smaak weer van een gerijpte Kasteel Donker.  Maar er is 
meer te proeven; Brand Premier Winter, een donker en rijk bier dat zich kenmerkt 
door de balans van moutzoetigheid en specerijen. Van Brouwerij de School is er 
een Barleywine verkrijgbaar genaamd Direkteur. Een stevig bier met complexe 
smaken van gedroogd fruit, mout en hop. En omdat hij vorig jaar zo in de smaak 
viel is ook dit jaar de Gulden Draak Brewmaster Edition verkrijgbaar. Deze qua-
drupel heeft gelagerd gelegen op whiskyvaten wat het een mooie volle smaak 
geeft. Live muziek Kiki Busio zorgt deze middag voor LIVE muziek. Voor velen is 
Kiki ondertussen geen onbekenden meer, een optreden van haar is altijd een 
feest. Zichzelf begeleidend op gitaar met een repertoire vol klassiekers. Muzikaal 
entertainment zoals het hoort. Kortom: Proef, Beleef, Geniet op zondagmiddag 
24 november in Café Ons Dorp, Parkstraat 1 te Nuenen.

- CAFÉ - 

- CAFÉ - 

 Momenten van gelukkige 
Lindespelers
Als je negen maanden aan het repeteren bent aan een stuk dat “Momenten 
van geluk” heet dan kan het niet anders dan dat je het als spelers samen 
over momenten van geluk hebt.

Die mega grote glimlach van die klei-
ne. Hoe brutaal ook. Ik moet er altijd 
zelf weer van lachen.

Een gezellige avond met vrienden 
waarbij we, naast dubbel liggen van 
het lachen, ook moeilijke momenten 
met elkaar delen.

Het enthousiasme van mijn kinderen 
als we opa van de trein gaan ophalen. 
Ze willen altijd mee.
Als ze op hem afrennen, stopt hij ze 
stiekem een zakje snoep toe. En dat zie 
ik nooit.

De blik van herkenning bij ouderen in 
de Akkers als ze een liedje herkennen.

Deel met ons momenten van geluk, 
weemoed en de lach die daar bij hoort 
op 22, 23 en 24 november in Het Kloos-
ter.

Kaartjes www.Lindespelers.nl

In de koffiepauze, maar vaker nog in 
de nazit bij Schafrath. Natuurlijk ver-
schillen die verhalen volledig van wat 
er in het stuk speelt. En toch helpen die 
verhalen je wel met het vertolken van 
de gevoelens die je wilt spelen en ook 
met het weergeven van het gevoel van 
weemoedigheid als dat geluk er op 
een moment niet is. 
Een aantal dingen die ik hoorde, voor 
veel mensen wel herkenbaar denk ik, 
zijn:
Een geluksmomentje is met een kopje 
koffie in een nazomerzonnetje op het 
terras zitten!

Voor het raam staan en haar aan zien 
komen lopen. De pijn van de laatste 
ruzie zeurt nog een beetje na. Maar de 
zekerheid voelen dat we elkaar weer in 
de armen zullen sluiten en dat alles 
dan weer goed is.

Een warme knuffel na ‘n geslaagd eten-
tje.

Weverkeshof 
is weer 
Sinterklaashof!
 
Na zijn officiële intocht in ons land, 
gaat Sinterklaas naar Nuenen om daar 
zijn intrek te nemen op Weverkeshof, 
dat gedurende zijn verblijf ‘Sinterklaas-
hof’ heet.
De Sint en De Hoofdpiet hebben daar 
ieder hun eigen slaapkamer en de an-
dere Pieten hun werkruimte voor het 
inpakken van de cadeautjes. De stal van 
Ozosnel is te bekijken en er is een vaste 
Sinterklaastentoonstelling. Helaas is 
Ozosnel niet aanwezig omdat het niet 
over de brug van de Hooydonkse beek 
durft i.v.m. zijn watervrees.
Sinterklaas is iedere woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 14.00 uur 
tot 16.30 uur aanwezig (behalve 16 en 
17 november).
Een rustig bezoek moment met de al-
lerkleinste: maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag.
5 December om 16.00 uur sluiten wij 
ons Sinterklaasfeest af.
Op donderdag 28 november is Sinter-
klaashof voor het publiek gesloten, 
dan vieren er kinderen met een meer-
voudige beperking, samen met de 
Stichting Shamajo, hun Sinterklaas-
feestje.

Openingstijden:
Maandag vanaf 14.30 tot 17.00 uur
Dinsdag vanaf 14.30 tot 17.00 uur
Woensdag vanaf 12.00 tot 17.00 uur
Donderdag vanaf 14.30 tot 17.00 uur
Vrijdag vanaf 12.00 tot 17.00 uur
 Zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur

Brieven aan Sinterklaas:
Sinterklaashof Postbus 3685670 AJ 
Nuenen. Voor 1 december versturen 
en vergeet niet de postzegel voor ant-
woord in de enveloppe te doen!

Tot ziens op Sinterklaashof

Trots op de Nieuwe Linde
Afgelopen week werd Kindcentrum De Nieuwe Linde bezocht door de on-
derwijsinspectie. Naast dat de inspecteur sprak met het management, de 
leerkrachten en het bestuur van Eenbes, was er ook aandacht voor de leer-
lingen zelf. In een paar klassen werd even mee gekeken en werd de sfeer ge-
proefd. Daarnaast werden er gesprekken gevoerd met de kinderraad. 

dereen kent. Naast al deze positieve 
punten heeft de kinderraad nog wel 
een verbeterpunt, het schoolplein kan 
wel een opknapbeurt gebruiken. Dit 
punt wordt direct meegenomen, de 
directie en de ouderraad gaan hier 
mee aan de slag. Ook vanuit de inspec-
tie zijn een aantal kleine, concrete ver-
beterpunten gekomen waar de school 
mee verder kan.

Directie en leerkrachten zijn trots op 
dit resultaat, wat ze samen met alle 
kinderen en hun ouders bereikt heb-
ben. Ze zijn het helemaal eens met de 
inspectie:
“ Het is een hele goede, hele fijne 
school om te werken en op te zitten. Je 
mag een geluksvogel zijn als je op 
deze school mag zitten. Petje af!”

Het rapport wat de school mocht ont-
vangen was er een om met recht trots 
op te zijn. In het rapport benoemt de 
inspecteur onder andere dat hij onder 
de indruk is van de school. Het is dui-
delijk dat de directie en de leerkrach-
ten een hecht team vormen met alle 
neuzen dezelfde richting in. Dit straalt 
door in de wijze waarop onderwijs ge-
geven wordt en hoe er omgegaan 
wordt met de kinderen. Verder is men 
onder de indruk van hoe de school alle 
kinderen in beeld heeft en hoe de leer-
krachten dit meenemen in hun lessen. 

De kinderraad geeft een 10 en een 10+ 
aan de school. Ze vinden het vooral fijn 
dat het een kleine school is waardoor 
iedereen elkaar kent, dat er weinig ge-
pest wordt en dat de directeur ie-

 Heb je altijd al een echte 
kabouter willen ontmoeten? 
Dan is dit je kans!
Want in het weekend van 23 en 24 november logeren ze bij Intratuin Nuenen 
en ze kijken er naar uit om jou, samen met je broertjes en zusjes, papa en 
mama en misschien zelfs wel opa en oma, te ontmoeten.

je met Kabouter Plop op de foto, zodat 
je vriendjes ook kunnen zien dat jij een 
echte kabouter ontmoet hebt? Dat 
mag, zeker als je ook nog verkleed 
bent, want daar houden de kabouters 
van. Ieder kind dat de kabouters een 
bezoekje brengt, krijgt een echte 
knapzak, een rode puntmuts en rode 
wangen. Oh ja, vergeet niet brood te 
bakken in de kabouterbakkerij! Als je 
je speurkaart inlevert, wacht je ook 
nog een superleuke verrassing. 

De kabouters logeren bij Intratuin op 
zaterdag 23 en zondag 24 november 
van 11.00 - 17.00 uur. Kom je langs?

Het gebeurt niet vaak dat kabouters 
mensenkinderen toelaten en laten 
zien waar ze zich de hele dag mee be-
zig houden, dus deze twee dagen zijn 
heel bijzonder! Doe mee met de ka-
bouterspeurtocht en zoek mee naar 
het hert, de uil en de kikker. De stoere 
kabouters kunnen meedoen aan de 
kabouterspelen, hier kun je dennen-
appels gooien of spijkerslaan.
Wist je trouwens dat bij de kabouters 
ook een magische tovenaar woont die 
je misschien wel het geheim van de 
speciale kabouterdrank wil verklap-
pen als je ernaar vraagt? Hij neemt 
stiekem zelf ook graag een slokje. Wil 
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 Jeugdprinsenbal  
in Gerwen bij    
CV De Narre-kappen
Op zaterdag 23 november zal ’s middags 
het jeugdprinsenbal van CV De Narre-
Kappen weer plaatsvinden. Dit jaar zal 
dit plaatsvinden in Gemeenschapshuis 
D’n Heuvel. De aanvang van deze mid-
dag is 14.11 uur. 
Aan het begin van de middag zullen we 
afscheid nemen van Jeugdprinses Ama-
zing, Hofdame Fabulous en Adjudant 
Excellent. Zij hebben afgelopen jaar de 
scepter gezwaaid over de jeugd van 
Gerwen en hebben dat op een superleu-
ke en enthousiaste manier gedaan! Sa-
men met hen hebben we er een gewel-
dig feest van gemaakt, want Ut kon nie 
gek genoeg! Daarna voeren we de span-
ning op en gaan we over tot de onthul-
ling van het nieuwe jeugdtrio en de 
daarbij behorende jeugdraad. Eén ding 
kunnen we alvast verklappen: de ont-
hulling zal spectaculair en vol verrassin-
gen zijn. Dit wil je zeker niet missen.
Ben jij ook zo benieuwd wie de nieuwe 
kartrekkers voor onze jeugd zullen zijn 
en heb je zin in een gezellige middag? 
Kom dan op zaterdagmiddag 23 novem-
ber om 14.11 uur naar Gemeenschaps-
huis D’n Heuvel in Gerwen. Tot 23 no-
vember!

 José en Maarten de Groot 42e         
boerenbruidspaar van Raopersgat

kubussen werden José- en Maarten de 
Groot als boerenpaar en Rianda en Joep 
Huybregts als hun getuigen onthuld.

Uitleg van de bekendgemaakte hints:
Hint 1: ‘Er zit bij allebei een schroefje los’ 
slaat op Adriaan Boutlaan waar zij wo-
nen
Hint 2: ‘ADHD zit in de familie’ slaat op 
stuiteren bij het basketballen. Bijna heel 
de familie basketbalt
Hint 3: ‘Zij cijfert zich niet weg. Je kunt 
op haar rekenen’ slaat het werk van José 
(accountancy/administratie) 
Hint 4: ‘Ze zijn allebei als boer in de wieg 
gelegd’ heeft ermee te maken dat ze al-
lebei in een boerderij zijn geboren.
Hint 5: ‘Hij snapt er de ballen niet van 
wanneer het ingewikkeld wordt’: heeft 
te maken met basket(ballen) en de kin-

Aan de hand van de gegeven omschrij-
vingen moesten 4 letterwoorden wor-
den gevormd. Na het laatste woord 
‘GROT’ werd een ‘O’ als 5e letter en laat-
ste hint voor de ‘T’ toegevoegd en stond 
er ‘GROOT’. Door het afnemen van de 

Ben dur bij in ons Narregat:    
wie wor ut? 
De pakken zijn klaar, de foto’s gemaakt. Het duurt nu nog maar een paar da-
gen voordat bekend gemaakt wordt wie de nieuwe kartrekkers bij De Nar-
re-Kappen in Gerwen zijn. We beginnen zaterdag 23 november om 14.11 
uur met het nieuwe jeugdtrio en om 22.33 uur is het de beurt aan de grote 
prins(es) met zijn of haar gevolg. Iedereen is natuurlijk van harte uitgeno-
digd om dit mee te komen maken in onze prachtig geworden, nieuwe resi-
dentie D’n Heuvel.

Onze nieuwe hoogheden staan inmid-
dels te trappelen om zich bekend te 
maken. Vele maanden van geheim-
houden, voorbereiden en veel lol zul-
len komende zaterdag leiden tot een 
fantastisch feest. Onze verwachting is 
dat vele jagers en raaiers met grote 
verbazing ontdekken wie dit jaar aan 
het roer staat bij CV De Narre-Kappen. 
Om jullie toch nog een beetje te hel-
pen zetten we de aanwijzingen van de 
afgelopen weken even op een rijtje, 
met daarbij de laatste tip:
Tip 1:  Hij/zij heeft er 2 van
Tip 2: De ballen zijn rond
Tip 3: Hun werk houdt hen jong
Tip 4: Hij/Zij overschrijdt 
 regelmatig Grenzen 
Tip 5: Carnaval zit in de genen
Tip 6: Erbij zijn is meemaken… 
 want dit wil je niet ‘missen’ 
Tip 7: Ze zijn niet bepaald stuurloos
Tip 8: Ze hebben er exstream veel 
 zin in
Tip 9: Bella ciao
Tip 10: Bella ciao
Tip 11: LAT

Prinsenbal in D’n Heuvel
Tijdens het prinsenbal zitten we dus 
niet langer in de grote tent op het Heu-
velplein, maar in gemeenschapshuis 
D’n Heuvel (Heuvel 11, Gerwen). D’n 
Heuvel, dat is toch die steriele, witte 
ruimte met tl-verlichting? Niet meer! Er 
is kei hard gewerkt om die ruimte om 
te toveren tot een geweldige feestlo-
catie. U kent het niet meer terug. 
Nieuwsgierig geworden? Kom zater-
dag kijken!

Carnaval: 
grote tent op het Heuvelplein
Dat we tijdens het prinsenbal voor D’n 
Heuvel gekozen hebben wil natuurlijk 
niet zeggen dat we dat met carnaval 
ook doen. Want daar passen we met 
zijn allen helemaal niet in! Tijdens car-
naval staat, net als vanouds, dezelfde 
grote tent op het Heuvelplein. Dus de 
zwamavonden, de seniorenmiddag, 
onze receptie, het schoolcarnaval, het 
optochtbal, de playback en alle andere 
activiteiten zijn gewoon in de grote 
tent. Maar eerst ‘de nieuwe’!

CV De Wetters 2020

Bonte avond
Ook dit jaar organiseert CV De Wetters 
weer twee bonte avonden vol muziek, 
plezier en gezelligheid in de residentie 
Carpa de Fiësta (MFA, de Koppel te Ne-
derwetten). De avonden zitten bomvol 
optredens van onder anderen Erik 
Mulder, Rob Scheepers (uit Sterksel), 
Frans Bevers en Hans Keeris. Daarnaast 
zullen er spetterende optredens wor-
den verzorgd door de Dames van de 
Raad, de Oud Prinsen en natuurlijk 
onze eigen dansgarde, allemaal sa-
mengebracht door entertainment-
stukken van onder andere Zes Kir Niks 
en De Briljantjes. Verder zullen de Wet-
tertetters voor de muzikale omlijsting 
zorgen deze avond.
 De avonden zullen dit jaar plaatsvin-
den op vrijdag 17 januari en vrijdag 21 
februari 2020. U bent welkom vanaf 
18.45 uur en het avondvullende pro-
gramma zal beginnen om 19.30 uur. 
Kaartjes zijn vanaf 1 december ver-
krijgbaar bij de kantine van R.K.V.V. Ne-
derwetten of bij Rianne Verhoeven 
(Thijs Slootshof 11 te Nederwetten, 
0613700648) en kosten € 12,- per stuk. 

Coole hoogheden     
Raod van Zatterdag
Zondag 17 november is met een spectaculaire act de nieuwe prins van de 
Raod van Zatterdag bekend gemaakt. Eerst is natuurlijk op gepaste jungle-
wijze afscheid genomen van prins Parade en adjudant Junior en werden zij 
bedankt voor een mooi carnavalsjaar! Toen was het tijd voor de onthulling 
van onze nieuwe prins met gevolg en hier zijn ze dan:

volwassen, nog thuiswonende, kinderen: 
Chantal, Dirk en Erica. Zijn dochters 
zet hij tijdens alle Carnavalsactivitei-
ten in als rechter- en linkerhand en zij 
dragen dan de naam adjudant Venti 

en adjudant Lator. De prins draagt de 
naam Prins Beanchadier en dit is 

een samenvoeging van de 
eerste letters van alle 

namen in het gezin. 
Samen zorgen ze 

ervoor dat “ons 
Carnaval nie 

afcoolt”.

Onder de coolblauwe steek van de 
Raod van Zatterdag zit de 54-jarige 
Bert Schoenmakers, een bekend 
gezicht in Nuenen. Een jaar of vier 
geleden is hij als ZZP’er zijn eigen 
bedrijf gestart, Airco Nuenen. Een 
specialist op het gebied van 
airco’s en warmtepompen, 
gericht op de particuliere 
markt. Bert is al bijna 
30 jaar getrouwd 
met Anja en 
samen 
hebben 
ze drie  

En het thema van Schôn Vrouwkes is…
Door Gillian de Bart.

Daar staan we dan, zenuwachtig achter de deur, te wachten. We hebben net 
onze nieuwe out� ts voor het eerst aangetrokken. De jassen, gemaakt door 
Pascalle Costumes and More, zijn prachtig geworden. We zijn blij dat ze zo 
mooi zijn en goed passen. Eroverheen dragen we oude, ietwat lelijke, brand-
weerjassen, zo verhullen we de pracht en praal nog even. We gaan namelijk 
niet alleen het thema voor 2020 onthullen, maar ook onszelf in de nieuwe 
samenstelling van de Schôn Vrouwkes commissie en dat in onze nieuwe jas-
sen. En dat is natuurlijk best spannend. We staan in Het Klooster, achter de 
coulissen, tijdens het dwè rsdebuut. De nieuwe prinses is net bekend ge-
maakt, de zaal stond op zijn kop.

moeite de partypoppers waardoor de 
glitters in het rond dwarrelen. Silvie 
neemt de microfoon namens ons en 
vertelt hoe blij wij zijn met zo’n schôn 
prinses dit jaar, samen met prinses 
Femme en de drie mannen zal het een 
prachtig carnaval worden dat begint 
met een Schôn Vrouwkes avond waar-
in we ons graag laten verwonderen 
door de creaties van alle Schôn Vrouw-
kes uit Nuenen. We zijn zeer benieuwd 
wat jullie er van gaan maken. Verwon-
der ons, maar dan net een beetje an-
ders….

De brandweersirene klinkt keihard 
door de zaal, dit is onze cue om het po-
dium op te huppelen. We worstelen 
ons uit de brandweerjassen en nemen 
het gejuich in ontvangst. Dan opent 
een van ons de eerste paraplu, er staat 
op: VER, de tweede klapt open maar 
klapt door, er is toch op te lezen: WON-
DER, de derde luidt: LIJK. Het eerste 
woord is dus gemaakt. De vierde para-
plu maakt het thema af, het woord AN-
DERS staat erop. Het thema van 2020 is 
dus VERWONDERLIJK ANDERS. Vrien-
den in het publiek openen met wat 
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Coole hoogheden     

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

Jeugdcarnaval Dwèrsklippels    
met 4 geweldig leuke meiden
Het was afgelopen zaterdag 16 november volle bak bij het Jeugdprinsenbal 
in Het Klooster, of eigenlijk het ‘JeugdprinsESSEenbal’. Want we hebben een 
kwartet met vier jongedames: Prinsessen Suus Elmans en Suus Arts en Hof-
dames Marly Swinkels en Silke Coolen, allemaal van de Dassenburcht. DAS 
dus niet toevallig ook hun motto: ‘Met 4 meer plezier, DAS pas carnaval!’

wezige kinderen kennelijk al duidelijke 
hints wie er op het podium zouden 
verschijnen. Onder luid gejoel van het 
publiek werden de vier kartreksters 
van jeugdcarnaval 2020 verwelkomd. 
Ze kwamen meteen heel goed uit hun 
woorden en zagen er prachtig uit. Dat 
belooft veel goeds voor het komend 
jaar. We hebben er zin in!

Eerst werd er natuurlijk afscheid geno-
men van prinses Anouk, prinses Kyra 
en prins Joshua. Wát een fantastisch 
jeugdcarnaval hebben we met hen be-
leefd.  Ze werden dan ook met een heel 
warm applaus van alle aanwezigen be-
dankt. En toen was het spannende mo-
ment daar. De jeugdfoto’s die op het 
doek verschenen waren voor veel aan-

Carnaval

Tijdens het Prinsenbal van C.V. de Raopers op zaterdagavond 16 november 
in zaal De Koekoek heeft boerenbruiloftorganisatie ‘C.B.R.’ het nieuwe boe-
renbruidspaar bekendgemaakt. Rond de klok van tienen verschenen onder 
vrolijke opzwepende muziek vier personen in de zaal gekleed in zwarte ge-
waden en blauwe kubussen over hun hoofd met aan de zijkant witte letters. 
Ze werden door de kiescommissie van de CBR naar het podium begeleid 
waar vervolgens ‘Het grote boerenletterspel’ werd gespeeld. 

dervakantieweek 2019 waar boer Maar-
ten als mummie (ingewikkeld) was.
Ter voorbereiding op de bruiloft wil het 
boerenpaar zich op 23 januari a.s. gaan 
verloven.
Bewoners en omwonenden van verzor-
gingshuis Franciscushof kunnen dan 
die avond in de Hofkamer meegenieten 
van de komische beproevingen die het 
boerenpaar en hun getuigen zullen 
moeten ondergaan. Als deze goed wor-
den doorstaan dan kan het boerenpaar 
elkaar die avond de trouwbelofte doen 
en zijn ze vanaf dat moment een ver-
loofd koppel. Het onecht huwelijk 
wordt op maandag 24 februari 2020 om 
13.00 uur in de feestelijk en carnavalesk 
ingerichte grote zaal van het Raopers-
huis aan de Grotenhof voltrokken en 
aansluitend op ludieke wijze ingeze-
gend. Deze huwelijksceremonie is 
OPENBAAR en voor iedereen GRATIS 
toegankelijk.
Draagt u carnaval en in het bijzonder de 
boerenbruiloft een warm hart toe, dan 
kunt u zich vanaf nu voor € 11,11 per 
jaar aansluiten bij de ‘Vrienden van de 
C.B.R.’ Tijdens de boerenbruiloft ont-
vangt u dan een gratis portie petazzie 
met worst. U kunt u aanmelden via cbr-
lieshout@gmail.com waarna u nadere 
informatie ontvangt.

 

Jeugdcarnaval Dwèrsklippels    Jeugdcarnaval Dwèrsklippels    

LAVfotografie



LINDEBLAADJES

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

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

PUZZELHOEKWeek 47

Horizontaal: 1 anijsdrank 6 wijze grijsaard 11 Sovjet-Unie 12 schrijfvloeistof 13 opgeld 
14 bezittelijk vnw. 16 plaat 18 opschudding 20 gebied 22 huidverdikking 
23 corpulent 25 bolvormig 26 onderricht 27 waterplant 28 dik en zwaar 30 gymnastiektoestel 
31 tegenwoordig 33 loopstok 35 en volgende 36 pers. vnw. 38 kantoorbediende 
41 uitstekend 45 golfterm 47 grote hoeveelheid 48 viervoeter 49 voertuig 51 vlak 
53 matrasvulling 55 Griekse letter 56 graveren 58 politieke partij 59 vuurmond 
60 windvrije zijde 61 Limburgse klei 63 Engelse kostschool 65 in orde 66 laagte 67 weelde.60 windvrije zijde 61 Limburgse klei 63 Engelse kostschool 65 in orde 66 laagte 67 weelde.
Verticaal: Verticaal: 1 moes 2 heilige 3 explosieve stof (afk.) 4 pers. vnw. 5 spanning 6 pl. in Italië 
7 landbouwwerktuig 8 Engelse titel 9 klus 10 vervallen huis 11 naaigerei 7 landbouwwerktuig 8 Engelse titel 9 klus 10 vervallen huis 11 naaigerei 
15 Russische brandewijn 17 pl. in de Betuwe 19 Economische Zaken 21 gepelde gerst 15 Russische brandewijn 17 pl. in de Betuwe 19 Economische Zaken 21 gepelde gerst 
23 Engelse graanjenever 24 voorzetsel 27 zitbad 29 leemte 32 onderwereld 34 plaksel 23 Engelse graanjenever 24 voorzetsel 27 zitbad 29 leemte 32 onderwereld 34 plaksel 
37 boomvrucht 38 gezond en sterk 39 recht vaarwater 40 rang 41 schoon 37 boomvrucht 38 gezond en sterk 39 recht vaarwater 40 rang 41 schoon 
42 vrouwenkleding 43 pl. in Duitsland 44 oude Belgische munt 46 altoos 42 vrouwenkleding 43 pl. in Duitsland 44 oude Belgische munt 46 altoos 
50 deel v.e. molecule 52 ver (in samenst.) 54 procureur-generaal 55 muziekgroep 50 deel v.e. molecule 52 ver (in samenst.) 54 procureur-generaal 55 muziekgroep 
57 wolvlokje 59 etensbereider 62 heilige 64 eb en vloed.57 wolvlokje 59 etensbereider 62 heilige 64 eb en vloed.

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

A S A R A U T A H I

C R L A M A G I E R M S

H E K F L O F M G I T

F T P S P I T S L O S

M L P O T R T A P L K

I E P U I L B A L B U I

N C Z D F W A T B K P

T I P T W E E T Z A K

S O P A A L S K Z E T

M R P U C K T R E K N R

O D A L I E R E N O

G A R N A A L R I N G M U S

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

Oplossingen wk 46
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

S C O R E B O R DS C O R E B O R D

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BALSA
BRIEVEN
CALVINIST
FLINK
FRATS
GELUK
HANDTASJE
HERTSHOORN
HOKUSPOKUS
INDEUKEN
JAGER
KARPER
KERSTPOST
KLEURVAST
KNAAKKNAAK
KRAAMKRAAM
KWASTKWAST
LAAGTEPUNTLAAGTEPUNT
LASERLASER
LEGHOKLEGHOK
LEIDAKLEIDAK
LENTE
MESSENMESSEN
MONSTRUEUSMONSTRUEUS
OVERMOEDIGOVERMOEDIG
PALATINO
PLEIN
PRONK
PUREE
RAADSZETEL
REGEN
SALVADOR
SCHOOLKLAS
SENIEL
SHETLANDER
SQUASH
TAKEL
TWEED
VLIET
WIMPELSTOK
WINTER
ZWENDEL

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

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

5 4 7 9
1 6
2 7 4 3 1

6 5
4 6

4 3
4 1 7 8 5

7 3
2 8 7 1

Sudoku

week 44, Dhr. / Mw. A. Hofman, Nuenen.

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

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

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

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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

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

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

CHRISTMAS @ HOME
Thuis een kerstdiner serveren? 

Speciaal voor gasten die de feestdagen graag thuis willen 
doorbrengen, bieden wij ons 4-gangen kerstmenu aan.

€ 45 p.p.

Voorgerecht
Coquille / Beurre Noisette / Citroen

Tussengerecht
Tarbot / Pompoen / Kokos&Limoen

Hoofdgerecht
Hertenrug filet / Ui / 5spice

Nagerecht
Kerstdessert 

Verdere informatie via onze website. Bestelformulier is te 
downloaden op de website, graag digitaal aanleveren. 
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Kerkberichten

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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 23 november 18.30 uur: The-
maviering, volkszang, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Zondag 24 november 11.00 uur: The-
maviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties:
Zaterdag 23 november 18.30 uur: Ma-
rie Kuijten - van Kuijk; Johan van de 
Langenberg; Marie van de Langenberg 
- van Geffen; Hennie Koks; Maria Brou-
wers - Kooijmans; Nathalie Brouwers.
Zondag 24 november 11.00 uur: Mies 
de Groof - de Meester; Paul Perrée; Jos 
van Gastel; Oscar en Fritsje Haffmans - 
Haan en Ineke Haffmans - Kuijpers; Flor 
van Aalst; Gerard Gies; Henk Donath; 
Jan van de Laar (vanwege verjaardag); 
Piet Joosten; Romke de Jong; Kitty Leen-
ders - Dekkers; Mieke Spreeuwenberg.

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie.
De opbrengst van de extra collecte 
van 10 november bedroeg in Nuenen 
€ 205, 45. Hartelijk dank hiervoor.
In onze parochie zijn gedoopt Mason 
Frencken, Beekstraat 31A en Javier van 
Oss, Oude Kerkdijk 36. Wij wensen de 
dopelingen en hun familie van harte 
proficiat en veel geluk.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Zondag 24 november 11.00 uur vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar.

Misintenties:
Diny Geraets - Zwegers, vanwege 
trouwdag; Levende en overleden leden 
van het Parochiekoor.

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie.
De opbrengst van de extra collecte 
van 10 november bedroeg in Gerwen 
€ 69,20. Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24 november 9.30 uur   viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
 
Misintenties:
Thijs Migchels; Jan Sleegers; Jan Mig-
chels, namens het Sint Anna Gilde; 
Overleden Familie Van Rooij - Van Lies-
hout; Gerrit en René Raaijmakers; Cor 
Dekkers.

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie.
De opbrengst van de extra collecte van 
10 november bedroeg in Nederwetten 
€ 42,35. Hartelijk dank hiervoor.

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

Zondag 24 november zal in de laatste 
dienst van het kerkelijk jaar om 10.00 
uur onze ds. Marlies Schulz voorgaan. 
Tijdens deze dienst zullen wij stil staan 
bij diegenen die in het afgelopen ker-
kelijk jaar zijn overleden. Vocaal en-
semble Jubilate zal medewerking ver-
lenen aan deze dienst. De collecte is 
deze keer bestemd voor het Bijna 
Thuishuis Nuenen. Voor de kinderen is 
er kindernevendienst.
U bent van harte welkom om deze 
kerkdienst met ons mee te vieren.
 

Donderdag 21 november is er van 
10.00 - 12.00 weer Open Huis. Onder 
het genot van een kopje koffie of thee 
is er de mogelijkheid elkaar te ont-
moeten, een praatje te maken of ge-
woon gezellig bij elkaar te zijn.
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 21 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, Opdracht van de 
H. Maagd Maria.
Vrijdag 22 november. 07.15 uur H. Mis, 
H. Caecilia, maagd en martelares. 
Zaterdag 23 november. 09.00 H. Mis, H. 
Clemens I, paus en martelaar. 10.00 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 24 november. Plechtige vie-
ring van de patroonheilige H. Clemens 
I, paus en martelaar. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis; gedachtenis 24ste en 
laatste zondag na Pinksteren.
Maandag 25 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Catharina van Alexandrië, 
maagd en martelares.
Dinsdag 26 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Sylvester, abt; gedachtenis van 
H. Petrus van Alexandrië, bisschop en 
martelaar.
Woensdag 27 november. 07.30 uur H. 
Mis, H. Oda, maagd. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook en 
op YouTube.

24-11-2009 24-11-2019
Lieve Sonja

Wij missen onze dochter en zus al 10 jaar

Papa, mama, Natalie en Joke

Je was de weg kwijt en vele andere dingen. 
En dan ineens die glimlach, dat gebaar, 

een herinnering aan vroeger. 
Het hoorde zo bij jou 

en jij hoorde zo bij ons.

Jacoba Adriana 
van der Velden-Karremans 

- Koosje - 

echtgenote van Frans van der Velden 

* Zevenbergschen Hoek,  † Eindhoven, 
15 mei 1929 17 november 2019

Frans 

Truuske en Herman †, Tom  
    Bas en Laura, Kees, Sam, Gijs  
    Anton en Salomé, Teun, Vera  
    David en Manon 

Frank en Karen  
    Nina en Davide, Nico, Lucas  
    Maud 

Willie en Jelly  
    Dennis en Mellony, Romy, Timo, Sofie  
    Bianca en Sjonnie, Peggy, Kevin 

Hans en Lizette  
    Bob en Steffie  
    Nora en Pim 

Hanneke en Lamin  
    Josine en Darren  
    Tim  
    Jordi 

Ronnie † en Debbie  
    Rachel  
    Simone  
    Daphne  
    Sandra  

Vincent en Monique  
    Floor en Dávid  
    Max en Isis
    Bo

Brederostraat 19, 5671 VN  Nuenen 

De eucharistieviering vindt plaats op vrijdag 22 november om 13.00 uur in de 
H. Clemenskerk, Park, Nuenen. Aansluitend volgt om 15.30 uur het afscheid 
in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120, Heeze.

Ouderen 
leven onder 
bijstandsniveau
Ongeveer de helft van de ouderen die 
recht heeft op een aanvulling op de 
AOW loopt deze mis en leeft daardoor 
onder bijstandsniveau. Landelijk komt 
dit neer op 31.000 tot 54.000 huishou-
dens. Dat staat in het rapport ‘Ouder-
domsregelingen ontleed’ van de Alge-
mene rekenkamer.

Vooral onbekendheid met de regeling 
en de complexiteit van het aanvragen 
worden genoemd als oorzaken van 
het missen van de aanvulling. Ook 
zouden een lage taalvaardigheid en 
onvoldoende administratieve vaardig-
heid een reden kunnen zijn. Het zijn 
voornamelijk mensen tussen de ze-
ventig en tachtig jaar zonder migratie-
achtergrond, die kampen met dit pro-
bleem.

Hulp bij aanvragen aanvulling op de 
AOW
De ouderen kunnen rekenen op de on-
dersteuning van het Sociaal Raadslie-
denwerk. De Raadslieden helpen bij 
het aanvragen van de aanvulling op de 
AOW. Daarnaast geven zij advies over 
andere mogelijkheden om financiële 
en administratieve moeilijkheden te 
voorkomen of op te lossen.

Wilt u meer informatie over de rege-
ling, advies of  ondersteuning bij het 
aanvragen van de aanvulling op de 
AOW? U vindt de Sociaal Raadslieden 
in uw gemeente op www.socialekaart-
nederland.nl. 

U kunt ook terecht bij het formulieren-
spreekuur ‘Vragen zonder afspraak’ ie-
dere donderdag van 09.30 tot 11.30 
uur bij het Centrum voor Maatschap-
pelijke Deelname (CMD), Berg 22C in 
Nuenen.

KBO Lieshout Super kienavond
Op vrijdagavond 22 november houden wij een Super kienavond met interessan-
te prijzen. Wij nodigen iedereen uit deze Super kienavond mee te komen maken. 
Het prijzenarsenaal bevat vele rondes met enveloppen extra gevuld, daarnaast 
goed gevulde levensmiddelentassen, koffiepakketten, en u maakt kans op de 
Jackpot. Het kienen begint om 20.00 uur in de Grote Zaal van het Dorpshuis. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur . Iedereen is welkom.

Gratis concert van de Luchthappers
 
Zondag 24 november treedt het in de regio bekendstaande mondharmonica 
orkest ‘De Luchthappers’ op om 14.30 uur in de Jo van Dijkhof in Nuenen.

treedt op in stad en regio, in verzor-
gings- en verpleeghuizen en bij afde-
lingen van ouderen- en plattelands-
verenigingen. We hebben een reper-
toire opgebouwd voor jong en oud, 
dat herkenbare nummers bevat uit de 
vaderlandse populaire muziekhistorie. 
Ook buitenlandse nummers zoals 
evergreens en ballades spelen we. De 
optredens roepen bij muziekliefheb-
bers talrijke mooie herinneringen op. 
U bent van harte welkom!

Werd de Jo van Dijkhof begin dit jaar 
bedreigd met sluiting? Niets is minder 
waar met sprankelende optredens zo-
als komende zondagmiddag! Dit gratis 
toegankelijke concert voor iedereen 
die van muziek houdt, wordt aangebo-
den en gesponsord door de Vrienden 
van de Akkers.

Het muziekgezelschap, voortkomend 
uit het hart van Seniorenvereniging 
Senergiek Nuenen, telt 23 leden en 

 



Rond de Linde  Nr. 47 Donderdag 21 november 2019

We gaan   
inpakken
Cadeautjes inpakken is in deze periode 
van het jaar een veelvuldige bezigheid. 
Het is niet echt ingewikkeld, je neemt 
een cadeautje en een stuk papier. Zit 
het in een doos, dan is het makkelijker, 
ik heb wel eens een fiets en een bal 
moeten inpakken dat is natuurlijk lasti-
ger. Het papiertje passend afknippen, 
eromheen vouwen en vast kleven met 
een plakbandje en klaar is het. 
Maar het kan natuurlijk veel leuker en 
mooier. Je kunt alleen al van de ver-
pakking een cadeautje maken. Met 
versieringen, strikken, linten, tekenen, 
takjes hulst of dennen je kunt het zo 
gek niet bedenken. Dat is natuurlijk 
niet zo eenvoudig. Leerlingen van het 
Nuenens College komen hier een 
workshop over geven. Als het mogelijk 
is geven zij ook een mini workshop 
handlettering. Dit is sierlijke letters te-
kenen in verschillende groottes en stij-
len, zo krijg je een leuk effect. Voor 
deze workshop is het de bedoeling dat 
je twee niet ingepakte cadeautjes mee 
neemt. De rest van het materiaal is 
aanwezig.
De leerlingen zullen, onder begelei-
ding van leraren, helpen en tips geven 
bij het mooi inpakken van de twee ca-
deaus. Kom je ook inpakken, maar dan 
net een beetje anders? Meld je dan 
even per email aan, er kunnen maxi-
maal 15 personen meedoen in de 
workshop. De kosten zijn € 2,00.  Het 
zal plaatsvinden op 25 november van 
13.30 uur tot 15.30 uur in D’n Heuvel, 
Heuvel 11 in Gerwen.
Op 2 december gaan we juist uitpak-
ken bij de WLG, dan hebben we onze 
traditionele Sinterklaasmiddag, zet 
maar vast in je agenda, hierover komt 
later meer informatie.
De WLG; werkgroep leefbaarheid Ger-
wen, organiseert met regelmaat de 
leukste activiteiten. Mailadres: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com, tel: 06-41102625.
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Zelfhulpgroep 
voor naasten  
van mensen   
met borderline 
zoekt deelnemers
Voor de zelfhulpgroep voor naasten 
van mensen met borderline zijn we op 
zoek naar nieuwe deelnemers.  Wat is 
zelfhulp? Zelfhulp is een mogelijkheid 
om met lotgenoten in contact te ko-
men. De deelnemers kunnen in groe-
pen bij elkaar komen zonder tussen-
komst van de reguliere hulpverlening. 
In een groep kunnen de deelnemers 
hun ervaringen delen en elkaar steu-
nen. Vaak voelen zij zich dan beter be-
grepen, omdat ze herkenning vinden 
bij lotgenoten.
De zelfhulpgroep voor naasten van 
mensen met Borderline problematiek 
wordt begeleid door vrijwilligers van 
de Stichting Labyrint~In Perspectief. 
Een kleine vergoeding van 3 euro 
wordt gevraagd voor koffie, thee en 
organisatie. 
Met ondersteuning van Stichting Zelf-
hulp Netwerk Zuidoost Brabant zal er 
maandelijks (op een donderdag-
avond) een bijeenkomst plaats vinden 
in Eindhoven. 
Voor meer informatie of aanmelding 
kun je kijken op onze website: www.
zelfhulpnetwerk.nl of contact opne-
men via mail/telefoon: eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl / 040-2118328.

 Geldzorgen in de praktijk
Een toenemend aantal mensen krijgt te maken met geldzorgen. Wat kunnen 
de gevolgen zijn als je te maken krijgt met geldzorgen? Kunnen die worden 
voorkomen en opgelost? Waar kun je terecht voor advies en hulp? Wat kun 
je doen als je in je eigen omgeving signalen krijgt, dat mensen niet kunnen 
rondkomen of wanneer je zelf problemen ervaart?

Om dit bespreekbaar te maken wordt 
er een ‘Nuenen uitgelicht’ thema-
avond georganiseerd door het Cen-
trum Maatschappelijke Deelname 
(CMD), de LEV-groep en de Nuenense 
kerken op woensdag 27 november in 
De Regenboog, Sportlaan 5 in Nue-
nen.
Er zal door deskundigen toelichting 
worden gegeven over geldzaken en-
zorgen in het algemeen, de Nuenense 
situatie m.b.t. geldzorgen en de hulp-
verlenende instanties. Ook is er gele-
genheid om door te praten onder lei-
ding van een professional over:
Mantelzorg en financiën
Mijn kind wordt 18, wat moet er nu 
worden geregeld?
Mijn financiën veranderen, wat moet 
ik nu doen?
Het gaat niet goed met iemand in mijn 
omgeving, wat kan ik doen?
De avond begint om 20.00 uur en is 
gratis (inloop vanaf 19.30 uur). Ie-
dereen is welkom. Aanmelden is niet 
nodig. Graag tot dan!

Geldzorgen 

Geldzaken zijn complex. Je loopt zelf tegen problemen aan of ziet  problemen bij een ander ontstaan. Wil je graag meer weten over schulden, omgaan met geld en wat oplossingen kunnen zijn?  
Op deze uitgelicht thema-avond zal een specialist ons meer vertellen over geldzorgen zowel landelijk als in Nuenen.   Hierna is er ruimte om door te praten onder leiding van een professional over één van de volgende onderwerpen: 

 Mantelzorg en financiën 
 Mijn kind wordt 18, wat moet er nu worden geregeld? 
 Mijn financiën veranderen, wat moet ik nu doen? 
 Het gaat niet goed met iemand in mijn omgeving, wat kan ik doen? 

Datum: 27-11-2019 
Tijd:  20:00—22:00 uur, inloop vanaf 19:30 
Locatie: De Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen 

Thema-avond 

Nuenen, 27 november 2019 

Deze avond is gratis en voor iedereen, aanmelden is niet nodig. Graag tot dan! 

NUENEN

Twee natuurfilms van    
Cor Speek bij IVN Nuenen
In Spanje zijn meerdere overwinteringsgebieden. Het zijn vogels die niet 
doortrekken naar Afrika maar hier overwinteren. Het zijn vaak beschermde 
gebieden die ook weer voor de nodige rust zorgen. In de regio Andalusië ligt 
 Het Nationaal Park Doñiana. Standaard zijn er miljoenen overwinterende 
vogels, voornamelijk watervogels en steltlopers uit het noorden. Maar ook 
in de omgeving van Roses liggen prachtige natuur parken. In Frankrijk ligt 
het natuurgebied Le Teich. Dit beschermde natuurgebied van 110 hectares 
in het hart van zoutwatermoerassen, lagunes, rietvelden, graslanden en be-
bossingen, brengen een groot aantal wilde vogels onder.

en waar vanaf allerlei insteekwegge-
tjes vogels geobserveerd kunnen wor-
den. 
Zeearenden zijn volop aanwezig. Het 
zijn majestueuze vogels; die tot de ver-
beelding spreken; hun vleugelspan-
wijdte is 2.40 meter. Ook is dit het leef-
gebied van het wildzwijn.
In Polen is de Warta-Monding het be-
langrijkste wetland voor 254 broeden-
de, pleisterende watervogels. Voor 
veel vogelsoorten is dit gebied het be-
langrijkste broedgebied in Polen. 
Het aantal broedende kraanvogels 
kent een stijgende lijn.
Osieczna ligt in het zuidwesten van Po-
len en is omgeven door visvijvers, een 
park en een groot meer.
De natuur in Polen is prachtig. Het 
Warta National Park en de weidse land-
schappen, maar ook de vogelrijke vis-
vijvers in de omgeving van Osieczna 
hebben een grote indruk gemaakt. Het 
is voor alle tijden van de dag een goed 
gebied om vogels waar te nemen en 
ook landschappelijk en vegetatiekun-
dig zeer de moeite waard.
In al deze gebieden zijn filmopnames 
gemaakt van de hierin levende vogels.

 Maandag 25 november.
Plaats: IVN ruimte in Het Klooster, Park 
1 Nuenen. Aanvangstijd: 20.00 uur.
De toegang is gratis doch de ruimte is 
beperkt tot 50 personen.
Info: Kees Planken 040-2421423
Website: www.ivn.nl/nuenen

Maar ook in Nederland zijn er volop 
waterrijke natuurgebieden. Zoals de 
Waddenzee, Oostvaardersplassen, de 
Mosbulten in onze omgeving. De laat-
ste jaren staat deze plas droog. Bijna 
alle water gebieden in Nederland heb-
ben te lijden onder deze lage water-
standen. Zo ook de Schoorkuilen, de 
Kwegt en de Banen het Beuven en tal 
van vennen op Strabrechtse heide, 
maar ook de drassige weides die in dit 
gebied liggen. Verspreid door heel Ne-
derland liggen visvijvers met dichte 
rietkragen met daarin volop waterin-
secten maar ook amfibieën waarvan 
weer alle watervogels leven. Net over 
de grens ligt in België de Luysen in dit 
gebied liggen meerder visvijvers. Ook 
in de directe omgeving van Geldrop 
waar de Kleine Dommel naar Eind-
hovens kanaal stromen.
In al deze gebieden heeft Cor filmop-
names gemaakt van de hierin levende 
watervogels.

Natuurlijk Polen
In mei 2009 en 2017 bezochten leden 
van Vogelwerkgroep de Peel het Warta 
Nationaal Park en natuurgebieden in 
en rondom Osieczna. In 2009 en in 
2017 heeft Cor Speek het Warta Natio-
naal Park bezocht. Het natuurgebied 
ligt zowel in Duitsland als in Polen.
In de rivierdalen en uiterwaarden van 
de Oder en de Warta bevinden zich 
veel beschermde gebieden die over 
het algemeen goed toegankelijk zijn; 

Drijehornick-lezing 

De Brabantse ‘IJzeren eeuw’
In de komende Drijehornick-lezing staat de ontwikkeling van de Brabantse 
negentiende eeuw in het middelpunt. Met name wordt aandacht besteed 
aan de technologische en sociale vooruitgang van de Brabantse ‘IJzeren 
eeuw’. Onderzoekjournalist Hans van den Eeden vertelt over hoe Noord-Bra-
bant in de negentiende eeuw veranderde van een agrarische naar een tech-
nologische samenleving. De eerste stoomtrein ging rijden, er vonden tal van 
uitvindingen plaats en er werden wegen verhard en nieuwe aangelegd. Te-
vens werden kanalen en andere waterwegen gegraven. Kortom, in de negen-
tiende eeuw werd in Brabant een omslag naar de moderne tijd gemaakt.

De Drijehornick-lezing wordt georga-
niseerd door heemkundekring De Drij-
ehornick op donderdag 21 november 
vanaf 20.00 uur in basisschool De Das-
senburcht aan de Jacob Catsstraat. De 
toegang voor leden en niet-leden is 
gratis maar er wordt wel een vrijwillige 
bijdrage gevraagd om de kosten te 
dekken.

Van agrarische 
naar industriële samenleving
In de lezing wordt verder ingegaan op 
de ontwikkeling van de bevolkings-
groei, van de ambachtelijke nijverheid 
en huisnijverheid op weg naar industri-
ele productie. Van den Eeden vertelt 
over de ontwikkelingen in de Brabant-
se schoen- en leerindustrie, sigarenma-
kerijen, wolindustrie, suikerproductie, 
klompenmakerijen en steenfabrieken 
en het verschil in ontwikkeling tussen 
steden en regio. Ook de verbeteringen 
van de infrastructuur zoals wegen en 
waterwegen komen aan de orde even-
als de arbeidsomstandigheden van 
werklieden en de invloed van de kerk 
op het proces van industrialisatie.

 
 
 

 

De stoomtrein deed zijn intrede… 

 
 
De lezing wordt georganiseerd door heemkundekring De 
Drijehornick op donderdag 21 november vanaf 20.00 uur in 
basisschool De Dassenburcht aan de Jacob Catsstraat in Nuenen.  
 
 
 
Hans van den Eeden 

 

Hans van den Eeden (geboren in Breda, Ginneken) is onderzoeksjournalist/schrijver en woont in 
Heusden-vesting. Hij begon zijn schrijfcarrière bij het weekblad De Groene Amsterdammer. Van 
den Eeden schrijft in verschillende magazines en tijdschriften over onder andere cultuurhistorie. 
Tevens schrijft hij voor het Brabants Dagblad. Hij heeft verschillende boeken over cultuurhistorie 
op zijn naam staan, als auteur of medeauteur. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Hans van den Eden

In de Brabantse ‘IJzeren eeuw’ deed ook de 
stoomtrein zijn intrede

Hij komt vertellen over zijn werk als 
gids van groepsreizen naar de exoti-
sche tuinen van Costa Rica. In deze Ca-
raïbische omgeving bloeien de weel-
derigste tropische bloemen en plan-
ten en gaat deze vegetatie bijna naad-
loos over in de wilde flora en fauna van 
dit tropisch deel van het Amerikaanse 
continent. De prachtigste orchideeën, 
maar ook apen, krokodillen, kleurige 
vlinders en vogels zijn te spotten op 
deze boeiende tuinreizen. Van Den Els-
hout kan er eindeloos over verhalen.
Op zijn 58e ging hij met vervroegd 
pensioen. Maar Flip is een schoolvoor-
beeld uit die groep mensen, die na 
hun pensionering beslist niet stil gaat 
zitten en volop in beweging blijft. Hij 
ging tuinreizen organiseren in binnen- 
en buitenland. Aanvankelijk voor De 
Jong Intra Tours, later voor Garden 
Tours. Engeland, Nederland, Vlaande-
ren, Duitsland waren bestemmingen 
die hij veelvuldig bereisde, maar daar-
naast ook verder weg gelegen doelen, 
waaronder dus Costa Rica.

Schuif even aan tafel bij..... 
Flip van den Elshout
Telkens weer een compleet ander onderwerp. Dat is het verrassende van de 
Senergiek Schuif- lezingen. Voor de presentatie van 28 november tekent 
Flip van den Elshout. Deze Nuenenaar is zo verzot op bloemen, tuinen en 
cultuur, dat hij zijn passie met iedereen wil delen. Flip heeft zowel door Ne-
derland als over heel de wereld gereisd om van de schilderachtigste tuinen 
te genieten. Dat deed hij niet in zijn eentje, maar als nationaal en internatio-
naal reisleider van talrijke tuinreizen. Botanische tuinen, klassieke tuinen, 
waar mogelijk aangevuld met de nodige cultuur.

 Buitenkansje voor senioren: 

Maak nu gratis kennis   
met De Ouderenlijn!
Senergiek is onderdeel van KBO-Brabant. Deze grote bond voor senioren 
biedt in samenwerking met De Ouderenlijn een gratis tijdelijk abonnement 
aan van De Ouderenlijn. Via De Ouderenlijn kunnen senioren op een makke-
lijke manier met elkaar in contact komen. Veilig, laagdrempelig en vooral 
gezellig; � jne telefoongesprekken voeren, nieuwe contacten leggen en, 
desgewenst, vriendschappen aangaan. 

heid verliep, kunt u dit achteraf aange-
ven aan De Ouderenlijn. Die zorgt er 
dan voor dat u vaker of helemaal niet 
meer met elkaar wordt doorverbon-
den.

U kunt zich nu al inschrijven via de link: 
aanmelden.deouderenlijn.nl
Mocht aanmelden via de website voor 
u niet mogelijk zijn, dan kunt u ook 
contact opnemen met KBO-Brabant, 
via (073) 64 44 066. Men helpt u daar 
graag verder.

KBO-Brabant heeft de Universiteit voor 
Humanistiek gevraagd om onderzoek 
te doen naar de ervaringen van deel-
nemers. Uw gegevens worden ui-
teraard vertrouwelijk behandeld en de 
onderzoeksresultaten zijn niet tot u als 
persoon te herleiden. 
Dit project is financieel mogelijk ge-
maakt door een subsidie van Fonds 
Sluyterman van Loo, Fonds RCOAK en 
VGZ.

Van 15 december tot en met 15 februa-
ri 2020 krijgen deelnemers gratis 250 
belminuten per maand. Lidmaatschap 
van KBO-Brabant is niet nodig om deel 
te mogen nemen. Op 15 februari 2020 
loopt het aanbod vanzelf af en houdt 
deelname op. Natuurlijk is het moge-
lijk om daarna het abonnement op ei-
gen kosten te verlengen (€ 15,- per 
maand, maandelijks opzegbaar).

Hoe werkt het?
Bij inschrijving geeft u onder meer aan 
welke interesses u heeft en op welke 
tijden u graag telefonisch contact wil 
met andere deelnemers. De Ouderen-
lijn belt u en een andere deelnemer 
met overeenkomende interesses op 
een tijdstip dat u beiden schikt en ver-
bindt u met elkaar door. Uw telefoon-
nummer is onzichtbaar voor uw ge-
sprekspartner en ook uw achternaam 
en adresgegevens worden niet be-
kendgemaakt aan de ander. Als een 
gesprek wel of juist niet naar tevreden-

SENIORENVERENIGING NUENEN

Iedereen die meer wil weten over zijn 
passie voor fascinerende tuinen komt 
naar de Schuiflezing van Senergiek op 
donderdag 28 november om 09.30 uur 
in de Trefpunt-zaal van Het Klooster.
U bent van harte welkom op deze 
bijeenkomst, of u nou al wel of (nog) 
geen lid bent van Senergiek.
Geen entreekosten, pauze koffie/thee 
verkrijgbaar tegen vergoeding.
 

 

 Zeer geslaagde en druk bezochte Sinterklaas-kienavond in het Dorpshuis in Lieshout
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SPORT
Programma
VOETBAL
EMK NUENEN
Vrijdag 22 november 
DZV 2 - EMK 1 (zaal)  . . . . . . . . . . . 20.00
Zaterdag 23 november 
DBS G1 - EMK G1G  . . . . . . . . . . . . 10.30
Wilhelmina B. VE1 - EMK VE1  . . 16.30
Zondag 24 november 
EMK 1 - Mifano 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Hoogeloon 2  . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - UNA 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Best Vooruit 11 - EMK 5  . . . . . . . 10.00
Rood Wit V VR 1 - EMK VR1  . . . . 12.00

RKVV NEDERWETTEN 
Zaterdag 23 november
Nuenen VE - Nederwetten VE . . 16.15
Zondag 24 november
Irene 1 - Nederwetten 1  . . . . . . 14.30
SBC 6 - Nederwetten 2  . . . . . . . . 12.00
Nederwetten 3 - Acht 6.  . . . . . . 11.00
DVS 7 - Nederwetten 4.  . . . . . . . 12.00
Nederw. DA1 - Hapert DA1  . . . 11.00

RKGSV GERWEN
Zondag 24 november
Bavos 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Best Vooruit 6  . . . . . . 11.00
RKGSV 3 - HSE 4  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Braakhuizen 7 - RKGSV 4  . . . . . . 11.00
RKGSV  VR1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij

NKV KORFBAL
Zondag 24 november
NKV 1 - SDO 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.15
NKV 2 - SDO 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00

Mooi begin Brabantse Winter-
kampioenschappen Z&PV Nuenen
Door Martin de Wildt

Het eerste weekend van de Brabantse Winterkampioenschappen heeft 
voor de zwemmers van Z&PV Nuenen direct een aantal zeer mooie resulta-
ten opgeleverd. Maar liefst 42 maal kwam er een nieuw persoonlijk record 
op het scorebord, met daarbij 2 nieuwe limieten voor de Nederlandse 
kampioenschappen.

zilver was er voor Kayley McAteer die 
op zowel de 50vlinder als de 200vlinder 
in persoonlijke records als 2e aantikte.
Nikita van den Ouden mocht driemaal 
naar het podium, met 1x zilver (100rug) 
en 2x brons (400vrij en 400wissel), ter-
wijl Floris Sonneveld tweemaal brons 
mocht ophalen voor zijn 50school en 
100wissel. Milan Meurs (brons op de 
200rug) en Flore Meulendijks (brons op 
de 200vlinder) behaalden ieder 1 indi-
viduele medaille, maar beiden pakten 
ook nog goud op de 4x50vrij mix, sa-
men met Bram en Kayley.
Daarnaast waren er voor Milan nog 2 
estafette medailles. Op de 4x200vrij 
werd het samen met Bram, Alexander 
en Wouter Sijmons zilver, maar op de 
4x100wissel pakte hetzelfde team zeer 
verrassend het goud. In een zeer span-
nende strijd troeven ze PSV net af: 
3.56.14 tegen 3.56.54.
Komend weekend worden op zater-
dag en zondag sessies 3 en 4 gezwom-
men in het Pieter van den Hoogen-
band zwemstadion. Aanvang beide 
dagen is om 13.00 uur.

NK limieten
De 2 nieuwe NK limieten kwamen op 
naam van Bram Zwetsloot en Alexan-
der Nijst. Bram wist op de 100wissel 
met 59.39 niet alleen voor het eerst 
onder de minuut te zwemmen, maar 
bleef ook net binnen de gestelde 59.43 
voor de NK in Tilburg eind december. 
Alexander pakte zijn 2e NK limiet op 
de 100vlinder. Voor Tilburg was een 
tijd van 57.89 nodig, een tijd waar 
Alexander met 57.09 dik onder dook. 
Voor beide heren leverde het ook nog 
een medaille op, zilver voor Bram en 
brons voor Alexander.

Medailles
Bram grossierde sowieso lekker me-
dailles dit weekend, met 1x goud 
(50school), 2x zilver (100 en 200wissel) 
en 1x brons (50vrij).
Voor Colet Claessens was er ook goud, 
op de 100school. Op de dubbele af-
stand moest ze genoegen nemen met 
het brons, waar haar clubgenote Robin 
Goossens het zilver wist te pakken in 
een dik persoonlijk record. Tweemaal 

Colet Claessens op weg naar goud op de 100m schoolslag

Hart van de 
Meierijtoernooi  
Voetbalvereniging DVG uit Liempde 
organiseert op zaterdag 6 juni 2020 
voor de 5e maal het Hart van de Meie-
rijtoernooi voor teams van de JO7, JO8 
en JO9 categorie. Het lustrumtoernooi 
is voor vele teams een mooie gelegen-
heid om hun seizoen op een sportieve 
en zeker ook gezellige wijze af te slui-
ten. Naast de wedstrijden zijn er voor 
de spelertjes een aantal leuke attrac-
ties zoals gratis popcorn en suikerspin. 
Ook wordt er een rodedraadspel ge-
speeld per categorie. 

Voor alle JO7-spelers wordt een mooi 
dribbelparcours uitgezet. De speler die 
het parcours op de juiste en snelste 
manier aflegt zal bekroond worden 
met een leuke prijs en de titel Dribbel-
koning van de Meierij.
De JO8- en JO9-teams zullen bij het pe-
naltytoernooi gaan uitmaken wie zich 
een jaar lang de beste Penaltyploeg 
van de Meierij mag noemen. Ook hier 
is een leuke prijs aan verbonden.
Historisch gezien bestond De Meierij 
uit De Vrijdom van ’s-Hertogenbosch 
(hoofdstad) en de vier kwartieren van 
Maasland, Kempenland, Peelland en 
Oisterwijk. De toernooi-organisatie 
zou het mooi vinden als teams uit al 
deze historische gebieden zich in-
schrijven voor dit toernooi. Het toer-
nooi kan nog een internationaal tintje 
krijgen want ook het Belgische Lom-
mel was voorheen onderdeel van de 
Meierij.
Het toernooi wordt gehouden op Sport-
park de Roode Bleek gelegen aan de 
Sportlaan 1 te Liempde. Het sportpark 
is gemakkelijk bereikbaar vanaf de A2. 
De JO7 teams spelen van 09.00 uur tot 
12.00 uur. De JO8- en JO9-teams spe-
len van 13.00-17.00 uur.
De deelname aan het toernooi is geheel 
gratis. Ben je als club of als team geïnte-
resseerd in dit toernooi stuur dan voor 
de aanvraag van het inschrijfformulier 
zo spoedig mogelijk een e-mail naar 
Hvdmtoernooi@gmail.com. De inschrij-
ving staat open tot 1 februari 2020.

Stickerzwemmers Z&PV Nuenen 
vergroten hun diplomavoorraad
Afgelopen week werden maar liefst 14 stickerzwemdiploma’s uitgereikt. Bij 
Z&PV Nuenen kun je, vaak na het behalen van zwemvaardigheid 3, gaan 
stickerzwemmen. 

ploma 2 en Jochem zijn waterpolo 1di-
ploma. Dames en heren, gefeliciteerd 
met deze prestatie. Wij zijn natuurlijk 
super trots op deze kinderen en wen-
sen ze veel succes en plezier met oefe-
nen voor hun volgende diploma of an-
dere activiteiten binnen de vereniging. 
Kijk eens op de website of op Facebook 
www.facebook.com/zpvnuenenrecre-
atief en neem contact op voor een 
proefles. www.zpvnuenen.nl

Een leuke manier om kennis te maken 
met allerlei takken van de zwemsport. 
Iedere module wordt afgesloten met 
het bijbehorende diploma en afgelo-
pen week was het zo ver. Gijs en Roos 
ontvingen hun snorkelen 2 diploma 
terwijl Noah, Bram, Jeroen, Lonneke, 
Nienke en Pepijn hun wereldzwemsla-
gen 1 diploma in ontvangst mochten 
nemen. Ook haalden Willem, Luuk, 
Bram, Jeroen, Daan hun waterpolo di-

Opbrengst PSV-boek van 
Ronald Nijs naar kankerfonds 
De roemruchte historie van PSV is nu vastgelegd in een quizboek met 1275 
vragen en antwoorden. De opbrengst van het boek gaat geheel naar KWF 
Kankerbestrijding. 

degene die het PSV-DNA op hem over-
bracht. Omdat zijn moeder dit jaar aan 
de verschrikkelijke ziekte kanker is 
overleden gaat de opbrengst van het 
quizboek geheel naar KWF Kankerbe-
strijding. Een prachtig gebaar. De tot-
standkoming van het boek is mede 
mogelijk gemaakt door een groot aan-
tal sponsors. 
 Het grote Vooruit Nu Rood-Witten 
quizboek verschijnt op 22 november 
en kost € 19,95. De fans kunnen het 
boek bestellen via www.gigaboek-
shop.nl en ervoor kiezen het boek per 
post te laten toesturen of af te halen bij 
Supportersvereniging PSV, Philips Sta-
dion, Frederiklaan 10A, ingang 11, 
Eindhoven. Er zijn twee afhaaldagen: 
vrijdag 29 november en vrijdag 20 de-
cember, beide tussen 17 en 19 uur. 
 
Ook via de boekhandel is het quizboek 
verkrijgbaar, onder ISBN 97890 8548 
4479 (uitgeverij GigaBoek). 
Voor meer info over het boek kun je 
contact opnemen met Ronald Nijs, 
email ronaldnijs@live.nl. 

De titel is: Het grote Vooruit Nu Rood-
Witten quizboek. Samensteller van 
deze bijzondere uitgave is PSV-suppor-
ter in hart en nieren Nuenenaar Ronald 
Nijs. Drie jaar lang besteedde hij hon-
derden uren aan het vergaren van tallo-
ze wetenswaardigheden over ‘zijn’ club. 
Ronald: ‘Als je PSV-fan bent en denkt al-
les te weten over de club, bewijzen de 
vragen in dit boek waarschijnlijk het te-
gendeel... Ik daag je uit...’ 
Vragen over legendarische wedstrij-
den, vergeten spelers en liedjes be-
dacht door supporters zorgen ervoor 
dat dit boek je vele mooie momenten 
uit de rijke PSV-historie laat herbeleven. 
Niet alleen de bekende successen pas-
seren de revue. Het boek besteedt ook 
aandacht aan minder bekende anekdo-
tes en interviewuitspraken. Daarmee 
vormen de vragen de perfecte input 
voor jouw spelletjes- en quizavond. 

Opbrengst naar het KWF 
Het boek is door Ronald geschreven 
als blijk van waardering aan zijn inmid-
dels overleden ouders. Zijn vader was 

Jan Bertelink als winnaar   
bij vierde wedstrijd 
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag werd alweer de 4de rik wedstrijd gespeeld bij de suppor-
tersclub RKSV Nuenen. In een meer dan goed bezette rik arena werd er weer 
volop strijd geleverd voor de overwinning, die zoals later bleek al voor de 
pauze beslist was.

nomen en deze na de pauze ook niet 
meer afstond. 116 Punten was zijn sco-
re en goed voor de overwinning voor 
Frans Foolen uit Lieshout die met 73 
punten genoegen moest nemen met 
de tweede plaats. De hoofdprijs bij de 
loterij was deze week een prooi voor 
Leo Arts.
 
Vrijdag 22 november is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.00 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren, alle Rikkers zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 
Nuenen. Voor informatie bellen naar 
06 10289797 of 06 52696828.

Uitslag rikken 15 november
1 Jan Bertelink  116 punten
2 Frans Foolen  73 punten
3 An Arts  69 punten
4 Ruud Vogels   66 punten
5 Adriaan Schepers  66 punten
6 Frits Rooijakkers  58 punten
7 Fientje van Eyk   53 punten
8 Janus Tuhumury  51 punten
9 Bennie de Louw   48 punten
10 Gerry Dekkers   42 punten

Jan Bertelink bleek een voortreffelijke 
winnaar. Na een onderbreking van een 
week werd vrijdag de strijd voor de 
overwinning weer voortgezet met het 
rikken. Bij het ingaan van de pauze was 
het Jan Bertelink die met een straat-
lengte voorsprong de leiding had ge-

Wedstrijdleider Antoon Hurkmans (r) feliciteert Jan Bertelink. Foto Gert on van Leenders

Vrijwilliger van het jaar    
bij TV Wettenseind 
Op zaterdagavond 16 november organiseerde tennisvereniging Wet-
tenseind zijn jaarlijkse vrijwilligersbedankavond. De vereniging is erg blij 
met een grote groep trouwe vrijwilligers en wil al deze mensen één keer per 
jaar in het zonnetje zetten. Er was heerlijk eten van I Fratelli en tijdens een 
speciale pubquiz werd er gezellig geborreld en gestreden voor de winst. Al-
le vrijwilligers mochten voor deze avond hun ‘vrijwilliger van het jaar door-
geven aan het bestuur. De uitkomst was voor velen niet heel verrassend.

Jac Franssen is al bijna 25 jaar actief als 
vereniging competitieleider bij TVW en 
deze taak doet hij met enorm veel en-
thousiasme. Jac is tijdens de competitie 
bijna altijd aanwezig, is zeer geïnteres-
seerd en helpt teams waar hij kan. Hij 
probeert het voor iedereen goed te re-
gelen en daar mag je als vereniging heel 
blij mee zijn. Om hem extra te bedanken 
heeft TVW speciale straatnaamborden 
laten maken. Deze ‘Jac Franssenlaan’ 
borden hangen heel het jaar prominent 
op de laan richting het paviljoen. Zo ziet 
iedereen op het park van TVW dat Jac 
vrijwilliger van het jaar 2019 is.
Dennis Ringeling, voorzitter technische 
commissie bij TVW, sprak tijdens de 
avond over de inzet van Jac: “Als vereni-
ging mag je echt in je handen klappen 
met een vrijwilliger als Jac. Hij is ontzet-
tend betrokken en erg sympathiek. Hij 
leidt ieder jaar drie competities (voorjaar, 
najaar en winter) in goede banen en 
helpt zoveel mogelijk bij vragen van de 
teams. Als bestuur zijn we Jac ontzettend 
dankbaar en we hopen dat hij dit nog 
lang voor ons blijft doen. Vanaf nu heeft 
hij gelukkig hulp van twee nieuwe vrij-
willigers. Angela en Nicky gaan Jac on-
dersteunen in deze belangrijke functie.” 

Jac Franssen vrijwilliger van he t jaar bij T.V. 
Wettenseind



Werk ook met trots 
in de zorg!
We zijn voor onze locaties in Eindhoven en omgeving op zoek naar enthousiaste 

vakmensen die gaan voor het welbevinden van onze cliënten. Zo zorgen Pleun en 

haar collega’s ervoor dat mevrouw Leermakers creatief aan de slag kan, omdat zij 

dat leuk vindt. We hebben vacatures voor helpenden (plus), (contact)verzorgenden 

IG, verpleegkundigen én voor gespecialiseerde verpleegkundigen.

Onze locaties in Eindhoven en omgeving hebben 

allemaal hun eigen verpleeghuiszorg-specialisaties:

•  Berkenstaete (Son en Breugel), Nazareth (Best), Gagelbosch,  

Passaat en Akkers (Nuenen) – somatiek en psychogeriatrie

• Dommelhoef – revalidatie en somatiek

• Eerdbrand - psychogeriatrie en psychiatrie

• Kanidas (Best)/Lindehof (Oerle)/Ekelhof/Fleuriade - psychogeriatrie

•  Landrijt – gespecialiseerde zorg voor bijzondere ziektebeelden zoals Huntington, 

Parkinson, dementie op jonge leeftijd  

• Kwadraat - kleinschalig begeleid wonen

• Ambulant Verpleegkundig Team – specialistische verpleegkundige zorg

Ook zijn we altijd blij met flexmedewerkers (vast contract mogelijk)! 

We nodigen je van harte uit om bij een locatie binnen te lopen om zelf de sfeer te proeven 

of vrijblijvend kennis te komen maken tijdens één van onze maandelijkse 

Nog geen opleiding of ervaring maar wil je wel werken in de (ouderen)zorg? Ga dan voor 

een BBL-opleiding voor helpende, verzorgende IG of verpleegkundige waarbij je leren en 

werken bij Archipel combineert.   

040 265 48 22 / 06 83 06 46 16 

We maken graag kennis met JOU, kom naar:
•  IkZorg Kansenmarkt in voormalig V&D-gebouw  

op 23 november van 10.00 tot 16.00 uur 

• Jobcafé in Gagelbosch op 28 november van 16.00 tot 20.00 uur
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