
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

Dikke Banden Race 
voor kinderen 
‘thuiswedstrijd’ 
voor 
Steven Kruijswijk

Lindespelers 
goed in hun rol 
in ‘Momenten 
van Geluk’

Centrum-
management 
en 100-jarig 
Helpt Elkander 
slaan handen ineen
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HERFSTACTIE
Ontvang een heerlijk warme plaid. 
Gratis opstartkosten t.w.v. € 695,-

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

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

Een wintercheck bij
Quik Service Nuenen.
Wel zo verstandig!

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl
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Black Friday

40%
KORTING

Op alle kamerplanten

Black Friday

40%
KORTING

Op alle kamerplanten

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

De aanbieding is alléén geldig 

op vrijdag 29 november 

Prins Consilium zwaait de 
scepter over De Narre-Kappen
CV de Narre-Kappen presenteerde afgelopen zaterdag 23 november hun 
nieuwe prins carnaval tijdens het prinsenbal. Prins Consilium gaat vanaf nu 
samen met zijn adjudanten Venditore en Auxilio de ‘carnavalskar’ trekken 
voor De Narre-Kappen in Gerwen.

Verder tennist hij met Prins Consilium 
in een mixteam bij TV De Goudhoek.

Adjudant Auxilio, alias Pim Kuijten, 
komt uit Nuenen en viert al 30 jaar on-
afgebroken carnaval in Nuenen, Eind-
hoven en Gerwen. Ook Pim is betrok-
ken bij de voetbalclub RKGSV, waar hij 
een aantal jaar de functie van voorzitter 

Carnaval zit in het bloed van deze prins. 
Elk jaar is hij van de partij bij de grote 
opening van Brabants carnaval; “drie 
uurkes vurraf”. Hij heeft 20 jaar deel ge-
nomen aan de optocht van Nuenen 
met carnavalsvereniging “ik weet ‘t 
niet”. Het laatste decennium viert hij 
carnaval met De Narre-Kappen in Ger-
wen, en is graag aanwezig tijdens 
Ameezing georganiseerd door de be-
vriende blaaskapel de klippeleaters.

In het dagelijks leven heet Prins Consi-
lium Martijn Gevers. Hij is getrouwd met 
Marjon. Zij was adjudant bij De Narre-
Kappen in 2013. Samen hebben ze drie 
kinderen, Daan, Lynn en Lise. Prins Con-
silium werkt in de agrarische sector als 
adviseur bij Delphy. In zijn vrije tijd is hij 
graag sportief bezig. Hij tennist bij TV 
De Goudhoek en hij golft graag. Boven-
dien is hij bij RKGSV leider van het elftal 
van zijn dochter Lynn (MO-13) en be-
trokken bij RKGSV 3, een vriendenteam. 
Sinds dit jaar is Martijn voorzitter van de 
Kindervakantieweek in Gerwen. 

Adjudant Venditore, alias Casper Mol, 
is de buurman van de nieuwe prins. 
Casper is geen onbekende binnen het 
Gerwense carnaval, want in 2007 was 
hij Prins Talpa. Hij is getrouwd met 
Femke en samen hebben zij 2 kinde-
ren: Karlijn en Koen. Casper heeft ei-
gen makelaarskantoor in Nuenen. Hij 
is als franchisenemer verbonden aan 
Maas Makelaars en hij is voornamelijk 
actief in Nuenen, Son en Breugel, 
Geldrop en Eindhoven. In zijn vrije tijd 
is hij vaak te vinden bij RKGSV. Hij is lei-
der van het derde seniorenelftal en lei-
der van JO8-2, het team van zijn zoon. 

heeft vervuld. Tevens was hij elftallei-
der van het 3e en nu is hij nog actief als 
bestuurslid. Pim is getrouwd met Patty 
en samen hebben ze 2 dochters, Lola 
en Sol. Pim is eigenaar van Pim BHV/
plus. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in 
het opleiden van bedrijfshulpverleners 
(BHV), het geven van EHBO trainingen 
en Reanimatie met gebruik van AED. Te-
vens kun je bij Pim terecht voor de op-
leiding brand en ontruiming op locatie. 

Kortom dit trio ademt carnaval!!. Kom 
allemaal feestvieren in de tent op het 
Heuvelplein in Gerwen tijdens en voor 
carnaval, want het belooft een spekta-
kel te worden. Zorg dat je erbij bent 
want: Bijzijn = Meemaken! 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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VERGUNNINGEN     
PERIODE 18-11-2019 EN 25-11-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Collse Heide 28 Plaatsen entresolvloer 
Parkstraat 11 Verbouwen woonhuis 
Opwettenseweg 77C Verhogen gedeelte dak 
Park 63B Uitbreiden hobbycentrum 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 54 Plaatsen handelsreclame 
Van Ruusbroecstraat 23 Plaatsen dakkapel 
Weverstraat 104 Plaatsen dakkapel 
Oude Dijk 17 Renoveren dak, plaatsen dakkapel 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Eeneind Melding intocht Sint Eeneind 20 nov 

AFVALWEETJE

Heeft u grote dozen dan kunt u altijd naar de 24/7 
brenghoek op de milieustraat.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

NL-ALERT
Bij een ramp in jouw omgeving, wil je weten wat je moet 
doen. Daarom is er NL-Alert. 
Als er een noodsituatie bij jou in de buurt is, dan ontvang 
je een tekstbericht op je mobiel. Hierin staat precies wat 
er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt 
doen. Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch 
ingesteld op het ontvangen van een NL-Alert.

Controlebericht
Maandag 2 december zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert 
controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, is jouw 
mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Je weet dan zeker dat je wordt 
geïnformeerd als je in de buurt bent van een echte noodsituatie.

PAPIER INZAMELING
Ruim 86 % van het op de markt gebrachte papier en karton wordt 
ingezameld en hergebruikt. Daarmee is Nederland koploper in pa-
pier recycling. Dat willen we graag zo houden, maar daarvoor moet 
de kwaliteit van ons oud papier goed zijn. Alleen met schoon droog 
en aan de bron gescheiden oud papier kan nieuw papier en karton 
worden gemaakt.

Vervuilingsonderzoek
Om de kwaliteit te monitoren worden er jaarlijks onderzoeken ge-
daan naar de aard en omvang van de vervuiling. Daarbij wordt 
gekeken naar de productvreemde vervuiling van het oud papier. Dit 
bestaat uit materialen die terechtkomen in de oud papier stroom, 
maar niet geschikt zijn om nieuw papier en karton van te maken. 
Voorbeelden zijn (geplastifi ceerde) drankkartons, kunststoffen (zo-
als seals en drukwerk) en vervuild papier en karton (zoals pizzado-
zen van bezorgdiensten).

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent van Goghplein ResiTENTie Dwersklippels 14-25 feb 
Vincent van Goghplein Eeuwfeest Helpt Elkander 20 dec 
Centrum Nuenen Dikke Banden Race 24 nov 
De Koppel 1 Horeca Dorpsquiz Wettegij’t 11 apr 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
25-11-2019 Alvershool  Vastgesteld bestemmingsplan 
 (nabij 3a) ‘Buitengebied Alvershool ongenummerd 
  (nabij 3a) Ruimte voor Ruimte 2019; ge-
  meente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
25-11-2019 Alvershool Vastgesteld bestemmingsplan 
  ‘Buitengebied, herziening Alvershool on-
  genummerd Ruimte voor Ruimte 2019; ge-
  meente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
21-11-2019 Nuenen c.a. Besluit tot vaststelling subsidieplafond 
  Subsidieverordening Sociale Volkshuis- 
  vesting 2019 
20-11-2019 Nuenen c.a. Verordening starterslening gemeente 
  Nuenen c.a. 2019, eerste herziening 
20-11-2019 Nuenen c.a. Beleidsregels Ontheffi ng blauwe zone 
  centrum Nuenen, december 2019 
18-11-2019 Nuenen c.a. Subsidieverordening Sociale Volkshuis-
  vesting 

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.

WEL BIJ OUD PAPIER NIET BIJ OUD PAPIER
SCHOON EN DROOG VIES EN NAT / PAPIER KARTON MET PLASTIC

Kranten en tijdschriften Taartdozen met voedselresten en kunststof venster, pizzadozen, 
 bakpapier koffi efi lters
Reclamefolders zonder plastic hoesjes Zakdoekjes, tissues, keukenpapier, luiers, wc-papier, sanitairpapier 
Gidsen en catalogi Behang; papier en vinyl 
Toegangskaarten Kassabonnetjes 
Boeken en brochures Plastic hoesjes om reclamefolders en tijdschriften 
Kleine en grote kartonnen dozen Melk-yoghurt en sapdranken, drankkartons 
Papieren zakken en tassen Vloeibaar wasmiddel verpakkingen, vloeistofdicht karton 
Inpakpapier, cadeaupapier Treinkaartjes, met eenmalige chipkaart 
Eierdozen Diepvriesverpakking, karton met plastic binnenkant 
Golfkarton Papieren broodzakken, papier en plastic 
Kartonnen opvulling bij producten Geplastifi ceerd papier en karton 
Print- en kopieerpapier, nietjes paperclips en plakband Plastic zakken en tassen
zijn toegestaan   
Schrijfpapier, tekenpapier Enveloppen met plastic bubbels 
Enveloppen, van papier en karton, ook met venster Plastic opbergmappen, ordners en ringbanden 
Plastic hoesjes horen bij PMD of het restafval. Pizzadozen en andere maaltijdverpakkingen met etensresten horen bij restafval.

Stijging vervuiling
Uit het onderzoek blijkt dat de vervuiling is gestegen. 

De Nuenense raad dreigt   
de weg kwijt te raken
Momenteel geldt het uitbreidingsplan Nuenen-West uit 2010. Een herijking 
van dat plan is in voorbereiding. In beide plannen staat dat de Opwettense-
weg voor met name fietsers van en naar Eindhoven bestemd is en dat de 
weg daarom op termijn autoluw moet worden. Dit is niet zonder reden. Al 
vele jaren is duidelijk dat door het drukke autoverkeer fietsende scholieren 
en forensen in de spits steeds meer in de knel komen, waarbij met name het 
smalle gedeelte van de Opwettenseweg bij de huizen een gevaarlijk punt 
vormt, omdat daar geen goede rijbaanscheiding aanwezig of mogelijk is. 
Wanneer daar ook nog eens extra autoverkeer vanuit Nuenen-West bijkomt 
zal de kans op ongevallen nog verder toenemen. 

Nuenen Groen, het onderdeel Gemo-
toriseerd Verkeer geschrapt. Daarover 
zou afzonderlijk worden besloten, zo-
dra onder meer een voorstel voor ont-
sluiting van Nuenen-West, tien jaar na 
dato, beschikbaar zou zijn. Het kan 
toch niet zo zijn, dat er in de raadsver-
gadering van 12 december 2019 een 
besluit over wijziging van de functie 
van de Opwettenseweg wordt geno-
men, zonder dat er een voorstel op ta-
fel ligt over de hoofdontsluiting van 
Nuenen, waar de ontsluiting van Nue-
nen-West onderdeel van uitmaakt.

Voor Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Nuenen en de Fietsersbond is al jaren 

In de raadscommissie Ruimte van 19 
november werd het Mobiliteitsplan 
besproken. In het bij dat plan behoren-
de hoofdstuk Fiets is de in het uitbrei-
dingsplan Nuenen-West vastgelegde 
fietsfunctie van de Opwettenseweg 
beargumenteerd overgenomen. Een 
meerderheid van de commissie kiest 
nu bij nader inzien toch voor de auto in 
plaats van voor de fiets en komt daar-
mee terug op een al jaren geleden ge-
nomen besluit. 

In het Mobiliteitsplan dat in de com-
missie besproken werd, was op ver-
zoek van de raad eerder dit jaar, na in-
terventie van Belangenvereniging 

duidelijk dat Nuenen-West zowel vanaf 
de Europalaan als vanaf de Geldropse-
dijk ontsloten moet worden en dat de 
Opwettenseweg autoluw moet wor-
den. Daar hoort voor ons onlosmakelijk 
bij dat de aansluiting van de Geldropse-
dijk op de Helmondweg niet alleen 
voor de bus maar ook voor autoverkeer 
toegankelijk is. 
Het huidige autoverkeer dat nu van de 
Opwettenseweg gebruik maakt komt 
voor een belangrijk gedeelte uit Nue-
nen-Zuid. Dat verkeer kan via de bus-
sluis veel sneller naar en van de Hel-
mondweg én met aanmerkelijk min-
der overlast voor bewoners van Op-
wettenseweg en omgeving. 

Het zou goed zijn als de raad niet lan-
ger alleen haar oren laat hangen naar 
een belangenvereniging, die voor met 
name de bewoners van de Molvense 
Erven en Zuiderklamp opkomt, maar 
terdege het algemeen belang in het 
oog houdt.

Visie: Veilig Verkeer Nederland afde-
ling Nuenen en Fietsersbond Nuenen

Geschiedenislezing
Voor de Senergiek geschiedenislezing van december een oude bekende: 
Hans Könemann. In het vorige seizoen verzorgde hij een drukbezochte le-
zing over de geschiedenis van het schrift en de boekdrukkunst.

de mensheid aan het bouwen, voor zijn 
eigen onderdak, maar ook voor zijn go-
den. Gebouwen om in te wonen als hui-
zen en torenflats, gebouwen om in te 
werken als kantoren en fabrieken; ge-
bouwen om in te bidden, gebouwen 
voor vermaak als theaters en voetbal-
stadions. Woningen die in de loop der 
eeuwen ruimer en luxueuzer werden, 
zeker de laatste eeuw. In de loop van de 
geschiedenis ontwikkelde de mens tel-
kens nieuwe technieken om aan zijn 
fantasieën vorm te kunnen geven. In 
een uitgebreide diapresentatie laat Kö-
nemann in vogelvlucht zien wat de 
mensheid in vele eeuwen heeft ge-
knutseld en gebouwd.
Iedereen die geïnteresseerd is in dit his-
torisch thema - of u nou al lid bent van 
onze seniorenvereniging Senergiek of 
(nog) niet- is van harte welkom op vrij-
dagmiddag 6 december om 13.30 uur 
in de Trefpuntzaal van Het Klooster.
Voor de organisatiekosten van deze 
presentatie vragen we een bescheiden 
eigen bijdrage van € 2,00. Dit is inclusief 
de pauze koffie/thee.

Dit keer neemt hij u mee in de ontwik-
keling door de loop van de geschiede-
nis van het bouwen en wonen door de 
mens. Vanaf het allereerste begin tot op 
de dag van vandaag.
Vanaf de vroegste grotbewoners, via de 
Egyptische Farao’s naar de paleizen van 
de Franse koningen. Van de eerste wo-
ningen van riet en leem, via de gotische 
kathedralen naar de woontorens van 
deze tijd. En van de Romeinse villa’s, via 
de middeleeuwse kastelen naar de flats 
in de Bijlmer. Al meer dan 12.000 jaar is 



  

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

Gournetten met de Sint?
Graag bestellen.

500 gr. Rundergehakt +
4 Runderhamburgers
.....................................................................   8,45
Meattruffel
“Tartaar, Kaas en Truffel” ...............100 gram 2,25
Oerhammetjes
“Uit eigen keuken” ............................per stuk 3,00
Varkenshaas 
in Roomsaus 
“Kant en Klaar” ...............................300 gram 4,50
Winterslofje
“Varkensfi let gevuld met 
Rookworst, Mosterd en Kaas” ..........100 gram 1,95
250 gram Leverworst +
250 gram Grill worst ................samen 5,00

KOOPJE

SPECIAL

UIT DE GRILL

GEMAK

SPECIAL

VLEESWAREN

BLALAL CACA K FRIDADAD YAYA

20%*

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

(*op de gehele collectie alleen op donderdag - vrijdag - zaterdag) 

DAMES FASHION
Toral - Blackstone - M’Jus - Panama Jack - Floris van Bommel - Nero Giardini - Aqa 

- Via Vai - Pedro Miralles - DLS sport - Red Rag - Maruti - Regarde le Ciel - Laura Vita 
- Flexx - Gosh - Pikolinos - Hub - Paul Green - Gabor ( shop-in-shop)

DAMES GEMAK
Hartjes - Waldlaufer - Wolky - Ecco - Ara - Piedi Nudi - Hassia - Mephisto - Xsensible

HEREN
Floris van Bommel - Australian - Blackstone - van Lier - Panama Jack - Rehab -

Mephisto-Xsensible-Jenszen-Ecco-Hub-Bullboxer-Sioux-Nike 

KINDERSCHOENEN OUTLET 
30% - 80% korting

SSS191101_advertentie__black_friday_295x225_Rond_de_linde_uncoated.indd   1 21-11-2019   10:24

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

Rond de Linde iedere donderdag 



Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraakGraag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

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

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

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

ElectrischeElectrische

electrische componentenelectrische componenten

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

€ 45,-
€ 65,-

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

PUZZELHOEKWeek 48

Horizontaal: 1 medemens 6 pendelaar 12 treuzelaar 13 vol 15 onheilsgodin 
16 regieaanwijzing 18 grasland 19 rund 20 Romanum Imperium 22 vrij van drugs 
25 voorzetsel 26 parlementsvakantie 29 zangnoot 30 reclamespotje 32 slordig 34 meppen 
36 deel v.e. golfbaan 37 kwaal 39 sierdeken 41 water bij de polen 43 beleefdheidsuiting 
45 bladzijde 47 vergissing 49 Europese Unie 50 inhoudsmaat 52 knock-out 53 muurholte 
55 sporenplantje 56 koraalbank 58 onaangepast mens (jeugdtaal) 59 deel v.e. breuk 
61 tweezitsfiets 63 epiloog 64 hard materiaal.61 tweezitsfiets 63 epiloog 64 hard materiaal.
Verticaal: Verticaal: 1 volk 2 Engels bier 3 voormiddag 4 droog (van wijn) 5 handigheid 7 eruitzien 
8 koordans 9 en volgende 10 kuur 11 langzaam 12 gewichtsaftrek 14 boze geest 8 koordans 9 en volgende 10 kuur 11 langzaam 12 gewichtsaftrek 14 boze geest 
17 pl. in de Betuwe 18 pletmachine 21 timide 23 en omstreken 24 paardenrennen 17 pl. in de Betuwe 18 pletmachine 21 timide 23 en omstreken 24 paardenrennen 
27 bloemenoptocht 28 erwtensoep 30 rustperiode 31 schande 33 een zeker iemand 27 bloemenoptocht 28 erwtensoep 30 rustperiode 31 schande 33 een zeker iemand 
35 onderricht 38 vertegenwoordiger 40 Nijlreiger 41 metaal 42 voorstelling in de slaap 35 onderricht 38 vertegenwoordiger 40 Nijlreiger 41 metaal 42 voorstelling in de slaap 
44 verharen 46 luitenant 48 armholte 50 Engelse edelman 51 godsdienstig gebruik 44 verharen 46 luitenant 48 armholte 50 Engelse edelman 51 godsdienstig gebruik 
54 bladgroente 55 honingdrank 57 ijdeltuit 58 gravin van Holland 60 lage rivierstand 54 bladgroente 55 honingdrank 57 ijdeltuit 58 gravin van Holland 60 lage rivierstand 
62 voorzetsel.

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

E V M IJ
A K L E R K P R I M A F
P A R T A L R O S K A R
P L A T K A P O K B E T A
E T S E N S G P K A N O N
L IJ L O S S E T O N O K

D I E P T E R IJ K D O M

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

Oplossingen wk 47
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

E S T A F E T T EE S T A F E T T E

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

AARZELEN
ALRAS
ALSMAAR
ARMEE
BEITEL
CONTENT
DOMEIN
DOPJE
DOSIS
DUISTERNIS
ENTING
FAHRENHEIT
FOSFOR
GAPEN
HALMAHALMA
HERNHUTTERHERNHUTTER
INZAGEINZAGE
KLAMBOEKLAMBOE
LOKEENDLOKEEND
MASOCHISTMASOCHIST
MUZIKANTMUZIKANT
NETEL
OPLAGE
PANAMA
PATAT
PITTIG
RETINA
SAMEN
SCHEPSEL
SCULPTUUR
SMELTKROES
SPIES
UITEN
UITLAAT
UNIVERSEEL
VLOEI
VLOOT
WAPPEREN
WEEMOEDIG
WEGSLIKKEN
WINTERVAST
ZEEBAARS

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

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

5 4
7 1 3 9

2 9 7
4 8 2

5 2 9 4
3 2 9
4 1 3
9 3 6 4

7 2

Sudoku

week 46, Mw. J. Coenen, Nuenen.

Wat porselein kan doen met de as van uw overleden dierbare.
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 Gratis kinderboek
De meeste huizen worden dit jaar weer uitgebreid 
versierd met feestverlichting. Al deze lampen en ar-
maturen zoals kerstboomlampjes, LED kaarsen en 
verlichte � guren mogen niet in de kliko belanden 
maar moeten worden gerecycled. 

Wecycle heeft in meer dan 7.000 winkels e-waste inle-
verbakken staan. Laat ze bijvoorbeeld direct achter in de 
Wecycle inleverbak bij het tuincentrum. Dat ruimt lekker 
op, is goed voor het milieu en bij veel tuincentra levert 
dit ook nog een cadeautje op! 

Snelle inleveraars ontvangen namelijk een gratis kinder-
boek: De Tulp van Tellingen (op=op). Het boek is speciaal 
voor deze campagne geschreven door Naomi Tieman. In 
het boek leren kinderen alles over samenwerken en re-
cyclen.
 
Wecycle verspreidt 50.000 gratis kinderboeken via deel-
nemende tuincentra, Boerenbond, Coppelmans, Groen-
rijk, Intratuin, Life&Garden en Welkoop.rijk, Intratuin, Life&Garden en Welkoop.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

© 2019 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

E I G E N T I J D S

Dikke Banden Race voor kinderen 
‘thuiswedstrijd’ voor Steven Kruijswijk
Foto’s en tekst door Cees van Keulen

Een prachtig herfstzonnetje, vrolijke kinderen, blije ouders en enthousiaste 
supporters. Dit was zondag 24 november te zien en te horen zo rond het 
middaguur in het Park in Nuenen. En ook in Het Klooster was het een gezel-
lige boel. Nuenen was een uurtje het middelpunt van de Dikke Banden Race 
‘Klaar voor de start’, een wielerwedstrijd voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die 
in Nuenen-centrum rondjes reden op gewone � etsen. 

naar het clubgebouw van TML Dom-
melstreek in Geldrop. Daar wachtten 
rond half elf een delegatie van Toerclub 
Nuenen en jonge rennertjes van zijn 
wielerclub Trap met Lust (TML) hem op 
om gezamenlijk de etappe Geldrop - 
Nuenen per fiets af te leggen. 

Vriendelijke ceremoniemeester
In Nuenen lagen enkel schone taken te 
wachten op Steven. Zoals het startsein 
geven, de bel voor de laatste ronde la-
ten klinken en de finishvlag hanteren. 
Natuurlijk verrichtte hij ook de huldi-
ging van de winnaars op het podium. 
Steven had alle aandacht voor de kin-
deren en hij trad naar voren als vrien-
delijke ceremoniemeester. Veelvuldig 
werd hij gefotografeerd en gefilmd en 
van het uitdelen van handtekeningen 
kreeg hij wel even een lam handje. 
Het evenement is zeker voor herhaling 
vatbaar, wellicht komt er volgende jaar 
weer een gelegenheid. Want dan start 
de Tour de France in Nice met nogal 
wat klimwerk in de 21 etappes van 

Huldiging Nuenense wielerheld
Dit alles was op touw gezet door het 
gemeentebestuur als alternatieve hul-
diging van de Nuenense wielerheld 
Steven Kruijswijk. Hij behaalde in juli 
een verdienstelijke derde podiumplek 
in de Tour de France en werd daarom 
in zijn geboortedorp Nuenen in het 
zonnetje gezet. Geen grootse huldi-
ging, liever een evenement voor kin-
deren om de wielersport te promoten. 
Dat op uitdrukkelijke wens van Steven 
die ambassadeur is van de stichting 
‘Klaar voor de start’. 

Fietstochtje Geldrop - Nuenen
In de vroege zondagochtend was Ste-
ven Kruijswijk geland op Schiphol om-
dat de dag eerder geplande vlucht 
vanuit Nice geannuleerd werd. Want 
zaterdagmiddag werd de luchthaven 
van Nice vanwege het noodweer korte 
tijd gesloten. Steven woont met vrouw 
en hun twee kinderen in Monaco en 
vliegt meestal vanuit Nice. Mooi op tijd 
kon Steven per auto vervoerd worden 

 Honderd belangrijkste personen in financiële adviessector

Tweede plaats voor Henri en Jan 
Veldsink van de Veldsink Groep 
Het Ratinginstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) heeft in samenwer-
king met Oostdam & Partners een Markt� itsen Special uitgebracht over de 
100 belangrijkste spelers in de � nanciële adviessector. Het rapport geeft in-
zicht in de personen die (mede) bepalend zijn voor de huidige staat en de 
toekomst van de bedrijfstak.

personen in deze Top 100 nog intensie-
ver dan nu het geval is worden betrok-
ken bij onderwerpen en besluiten die 
de toekomst van de branche bepalen.”
Doelstelling van de samenstellers is de 
top 100 van belangrijkste spelers in de 
adviesmarkt jaarlijks te publiceren. Dat 
maakt verschuivingen en positiewisse-
lingen zichtbaar.

De Top 100 laat zien welke personen de 
grootste belangen vertegenwoordigen 
in de intermediaire adviesmarkt. “Kij-
kend naar de belangen waar zij met hun 
bedrijven en hun (neven)functie(s) voor 
staan, wegen hun beleidskeuzes relatief 
zwaar in de sector”, zegt Berto de Vos, 
samensteller van de lijst namens het 
RiFD. “Het zou ons inziens goed zijn als 

Zorgverzekeraars laten hun 
kwetsbare patiënten in de kou staan
In de lawine van onvrede over de zorginkoop  moet ik mij als huisarts helaas 
aansluiten bij de rij niet-gehoorden. Ik maak mij zorgen over mijn patiënten. 
Ik wacht tevergeefs op vervolgafspraken over zorgafstemming en verbete-
ring, zoals een in november toegezegd overleg door CZ over thuiszorg.

De wachtlijsten spreken voor zich, ook 
het niet beschikbaar zijn van thuiszorg 
is schrikbarend. Er zullen oplossingen 
moeten komen voor het personeelste-
kort. 
Een zorgverzekering zou het vertrou-
wen moeten hebben van de zorgverle-
ners en van de verzekerden. Als dit ver-
trouwen niet meer wordt ervaren, is dit 
nadelig voor alle partijen. Juist in deze 
periode, wanneer mensen bewust van 
zorgverzekering kunnen wisselen, zou-
den zij duidelijk op hun website moe-
ten kunnen vinden wat de verzekeraar 
hierin biedt.
Ik hoop dat deze oproep zal leiden tot 
meer inzet van de zorgverzekeraars 
voor de kwetsbare groepen, zodat ik in 
mijn praktijk de mogelijkheden heb om 
mijn patiënten van goede zorg te voor-
zien.

Hanneke Boek, 
praktijkhoudend huisarts in Nuenen

Ik ben absoluut geen bestuurder, maar 
als huisarts voel ik mij sterk betrokken 
bij mijn patiënten, en vooral de kwets-
bare patiënten zoals de ouderen en de 
mensen die psychische hulp nodig heb-
ben. Daarom wil ik graag een signaal af-
geven. En ik wil dat mijn patiënten daar-
van weten. Voor mijn praktijk is prak-
tijkondersteuning erg belangrijk. Deze 
wordt voor de huisartsen verzorgd door 
overkoepelende organisaties, de zoge-
naamde zorggroepen. Ik hoor geluiden 
dat VGZ de ondersteuning niet uitbreidt 
maar er eerder op zou gaan bezuinigen. 
Terwijl de organisatiegraad juist om-
hoog moet om de mensen van een goe-
de gezondheidszorg te voorzien. We 
hebben dus juist meer middelen nodig. 
Ik las dat huisartsen in Son nieuwe, bij 
VGZ verzekerde patiënten, gaan ‘weige-
ren’, omdat zij dit beleid niet meer kun-
nen uitleggen aan patiënten. Ook in 
Nuenen is de gemiddelde leeftijd van de 
inwoners hoog. 

Klimaatkoorts (2)
Het zal niet meevallen het hoofd koel te houden in de oplopende klimaattempe-
raturen, zo eindigde ik twee weken geleden mijn column. Ik doelde daarmee zo-
wel op de landelijke aanpak van het klimaatbeleid (stikstofcrisis) als op de moge-
lijkheden van particuliere woningbezitters om hun huis te verduurzamen. Op dat 
laatste wil ik deze keer eens inzoomen. Ik ken inderdaad mensen die het warm 
krijgen bij de gedachte dat ze misschien extra moeten investeren in hun woning. 
Uit recent onderzoek van Offerteadviseur is gebleken dat 81% van de Nederlan-
ders te weinig (financiële) steun ervaart bij het energieneutraal maken van de ei-
gen woning. Voor zeven van de tien ondervraagden is het op dit moment finan-
cieel niet mogelijk om de woning bijvoorbeeld geheel gasvrij te maken. Meer dan 
de helft van de ondervraagde huizenbezitters heeft bovendien behoefte aan 
meer en betere informatie over de verschillende opties.
Een ander, zeer recent onderzoek van de Rabobank laat zien dat in de helft van 
alle woningen de afgelopen vijf jaar geen energiebesparende maatregelen zijn 
genomen. De verduurzamingsdoelen en de realiteit liggen mijlenver uit elkaar, 
constateren de onderzoekers van de bank. In 2018 had nog slechts 14% van alle 
huizen een definitief label A of hoger. En dat terwijl veel huiseigenaren denken 
dat hun woning al duurzaam is. Maar velen wachten ook af in de veronderstelling 
dat er nog subsidieregelingen of andere hulpmaatregelen komen.

Er moet een veel betere informatievoorziening komen om dui-
delijk te maken dat het treffen van energiebesparende maat-

regelen nu al loont omdat de energielasten teruglopen, 
bepleit het Rabobank-onderzoek. Of resulteert in een 
hogere opbrengst bij verkoop van de woning. Ik ben het 
daar wel mee eens, maar tegelijkertijd wringt het dat de 
overheid weinig duidelijkheid geeft over toekomstige 
subsidiemogelijkheden. Dat werkt afwachten in de hand. 
Voor nieuwbouw stopt men binnenkort zelfs met het sub-

sidiëren van onder meer pelletkachels, bioketels, warmte-
pompen en zonneboilers. Kennelijk steekt de overheid geld 

en energie kennelijk liever in het voorbereiden van een 
nieuwe indeling van de energielabels met verfijndere 
meetmethodes. Of dat het klimaat voor klimaattransi-
tie sterk zal verbeteren is nog maar de vraag. 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Erepenning in goud voor Steven
Als blijk van grote waardering van 
de gemeenschap Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten kende het ge-
meentebestuur Steven Kruijswijk 
een gemeentelijke onderscheiding 
toe. Burgemeester Maarten Hou-
ben reikte de gouden erepenning 
met oorkonde uit en jeugdburge-
meester Luuk van den Nieuwen-
huijzen zette Steven in de bloeme-
tjes. Jeugdburgemeester Luuk werd 
vergezeld door de twee jeugdwet-
houders Lara Bartholomeus en Bo 
van den Broek. Het jeugdtrio po-
seerde graag voor een foto met hun 
wielerheld Steven Kruijswijk. 

Uitslag Dikke Banden Race 
7-8 jr: 1. Floris Prins 2. Xeppe 
Vankan en Suus de Waard 3. Julien 
Hopmans.
9-10 jr: 1. Mick Akkermans 2. Wouter 
Clappers 3. Tijn Keij. 
11-12 jr: 1. Teun van Vroenhoven 
2. Joris Clappers 3. Giel Hover. 
Onder de ruim veertig deelnemers 
is een crossfiets verloot en Daan 
Welp uit Nuenen is de gelukkige 
winnaar (zie foto).

Alle deelnemers aan de Dikke Banden Race juichend rondom Steven….

deze ronde van Frankrijk 2020. En de 
klimgeit Steven Kruijswijk maakt grote 
kans om geselecteerd te worden in de 
Jumbo-Vismaploeg voor deelname 
aan de Tour. Hij beloofde weer naar 
Nuenen te komen, zeker als zijn presta-
ties daar aanleiding toe geven. 

 

Taizé-vesper in het Van Goghkerkje
Komende zondag 1 december is er in het Van Goghkerkje weer een Taizévesper. 
Deze zondag is ‘eerste advent’. Advent is de periode voor Kerst en staat in het te-
ken van Verwachting en Hoop. Ook is het periode van ‘Geven en Ontvangen’. Stil 
staan bij wie en wat je lief is, proberen te delen. Ook proberen een moment te vin-
den om na te denken hoe het allemaal is gegaan en hoe het gaat worden? In een 
klein kerkje, een kleine samenkomst, een klein uurtje, gewoon in ons Nuenen?
Rust, nadenken en even tot jezelf komen, deze elementen maken de vespers al-
tijd stemmig en bezinnend. Het is een fijn moment van bezinning voor de nieuwe 
week. Het zoeken van een rustpunt in het leven van alledag. 
Je kunt luisteren naar mooie liederen en zelfs meedoen. Er worden alleen liede-
ren uit Taizé gezongen. Deze liederen zijn eenvoudig en nodigen je ook vaak uit 
om mee te doen. Het zijn korte melodieën en worden een aantal keren achter el-
kaar gezongen, ze worden ook wel ervaren als een mantra. De vesper is in het 
sfeervolle kleine kerkje aan de Papenvoort in Nuenen en begint om 19.30 uur. 
Vooraf is er pianomuziek.

Vlnr: Bo, Steven, Luuk en Lara

Steven reikt de crossfiets uit aan Daan Welp…

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



KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

BLACK FRIDAY
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Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken
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Drijehornick-cadeautip

Twee buukskes vur inne prijs
In de decembermaand heeft heemkundekring De Drijehornick een speciale 
feestaanbieding. Het boekje ‘Zoo zégge wèij ’t in Nuejne tigge mekaâr’ en 
het boekje ‘Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr’ beide van auteur Gerard de 
Laat zijn samen in één verpakking gestopt. 

sterk veranderd is. En het taalgebruik is 
mee veranderd. Maar goed dat de 
spreuken op papier gezet zijn!

De twee ‘buukskes vur inne’ prijs zijn te 
verkrijgen voor € 12,50 bij Jumbo Ton 
Grimberg, Bruna Parkstraat, Risjamo 
Kernkwartier, Vincentre en in het 
Heemhuis van heemkundekring De 
Drijehornick, Papenvoort 15A. Aan le-
den van de Drijehornick wordt een 
speciale decemberaanbieding thuis-
gestuurd.

De ‘buukskes’ zijn geen wetenschap-
pelijke uitgaven maar zijn bedoeld om 
een beeld te geven van hoe wij, Nue-
nenaren, met elkaar omgaan. Hoe we 
elkaar raad geven, laten weten hoe we 
over iets of over iemand denken en 
hoe we in het leven staan. Herkenning 
en verwondering zijn daarbij sleutel-
woorden. De dialectwoordenboekjes 
die Gerard de Laat samenstelde, vor-
men een mooie beschrijving van de lo-
kale taal van een dorp dat de laatste 
decennia flink gegroeid en daardoor 

Bij het uitreiken van het Nuejnes woordenbuukske stond Sinterklaas met Piet voorop 
gadegeslagen door samensteller Gerard de Laat

Jongerenkoor 
Jocanto 
Aanstaande zondag zingt Jongeren-
koor Jocanto om 10.00 uur  in de Re-
genboog in Nuenen. Al gaat eenieder 
zijn eigen weg, toch laat iedereen zich 
wel eens de weg wijzen. Wie schenkt u 
het vertrouwen om u op weg te hel-
pen? Leef het leven mee van begin tot 
einde en deel mee in de levenslessen 
van anderen op zondag 1 december in 
de Regenboogkerk in Nuenen. De 
dienst wordt mede verzorgd door Jon-
gerenkoor Jocanto. U bent van harte 
welkom.

Soe�  Centrum 
Eindhoven
Op zondag 1 december houdt het Soe-
fi Centrum Eindhoven een Universele 
Eredienst. Rika Lakin zal het thema ´De 
parel in het hart’, vanuit het Universeel 
Soefisme en met teksten uit de grote 
Wereldreligies belichten. Doelstellin-
gen van het Universeel Soefisme zijn: 
Respect tonen voor andersdenken-
den; verbinding leggen tussen oost en 
west; volgen van het mystieke pad.
De bijeenkomst vindt plaats in de bo-
venzaal van ‘de Herberg’ op het terrein 
van Woonpark Eckartdal, Nuenense-
weg 1, 5631 KB Eindhoven. Aanvang 
11.00 uur. Na afloop is er koffie en thee, 
een boekentafel en gelegenheid tot 
een nagesprek. Iedereen is van harte 
welkom. De toegang is vrij.

Lindespelers goed in hun rol  
in ‘Momenten van Geluk’
Door Nannie van den Eijnden

Laura (Gertje Raassens) viert samen met haar man Gerard (Peter Blanken), 
zoon Wilem (Berry Grooten), dochter José (Sanne Raaijmakers) en hun part-
ners (Hanneke Bogers en Linda Jacobs) haar verjaardag in haar favoriete Ita-
liaanse familierestaurant. Ze worden op hun wenken bediend door de eige-
naresse van het restaurant (Jeanette Bouwmans) en Italiaanse obers (Dion 
Peters, Erik Lesterhuis en Jan van de Wiel). 

beeld van de verstandhouding tussen 
de familieleden en hun partners, en 
hoe gebeurtenissen deze relaties heb-
ben beïnvloed en gevormd. De spelers 
zaten goed in hun rol, met enthousias-
me en overtuiging, en leken zelf de tijd 
van hun leven te hebben tijdens het 
acteren. Productieleider Jos Habraken 
keek of alles goed liep.

Ogenschijnlijk een perfecte, feestelijke 
setting voor vele geluksmomenten, 
maar de verjaardag staat bol van alles 
wat menselijk is: manipulatie, over-
spel, cynisme, misverstanden en ver-
langen naar goedkeuring. Ook thema’s 
als zwangerschap, verlies van werk, 
keuzes maken, daten, het overlijden 
van een dierbare en een nieuw leven 
beginnen passeren de revue. Wanneer 
ben je gelukkig? Besef je dat op het 
moment zelf of pas achteraf?

Het toneelstuk ‘Momenten van Geluk’ 
is een herkenbaar verhaal, uit het le-
ven gegrepen. Door de sprongen in de 
tijd krijg je als toeschouwer een goed 

“Ik had de leukste rol en ben er 
een jaar mee bezig geweest”. 
Gertje Raassens

Lieve Nico & Nelleke,
600 maanden, 2608 weken, 
18262 dagen, 438290 uren...
Op 29-11 zijn jullie 
50 jaar getrouwd! 
Hoe bijzonder mooi.
Van harte gefeliciteerd 
namens jullie  kinderen 
en kleinkinderen

29 - 11 - 1969

Drie topgitaristen spelen met hart 
en ziel bij ‘Paulus Schäfer invites’ 
Gitarist Jan Akkerman en zangeres Laurie (zijn dochter) waren te gast in mu-
ziekcafé De Stam in Gerwen. Voor een speciale ‘Paulus Schäfer invites’ met 
twee optredens op zondag 24 november, een middag- en een avondconcert. 
Vooraf was er al zo veel belangstelling dat twee optredens een oplossing 
boden om meer bezoekers te kunnen ontvangen. En de gitaristen Jan Ak-
kerman en Paulus en Noah Schäfer speelden met hart en ziel. Dat werd zeer 
gewaardeerd door de concertgangers. 

om zijn passie gipsyjazz te combineren 
met andere muziekstijlen. En Paulus 
was zeer vereerd dat hij zijn idool Jan 
Akkerman en zijn dochter Laurie 
mocht verwelkomen in de intieme am-
biance van zijn stamcafé. Laurie en Jan 
toonden hun dankbaarheid voor het 
optreden met Paulus en Noah. Zange-
res Laurie kreeg de handen op elkaar 
met de vertolking van ‘The Way You 
Make Me Feel’. De bezoekers gingen 
spontaan in op haar uitnodiging om 
als achtergrondkoortje mee te zingen 
met het lied van Michael Jackson. De 
drie topgitaristen sloten het unieke 
concert in Gerwen af in de typische 
gipsyjazz-stijl met hun versie van ‘Mi-
nor Swing’, de befaamde compositie 
van Django Reinhardt en Stéphane 
Grappelli.

Voor informatie over de concertserie 
‘Paulus Schäfer invites’ in De Stam in 
Gerwen en over gipsyjazz in het alge-
meen, zie www.sintimusic.nl
 

Levende gitaarlegende
Jan Akkerman (1946) behoort ruim 
een halve eeuw tot de meest geres-
pecteerde gitaristen van Nederlandse 
bodem. Naast zijn rol in Brainbox en 
Focus werkt hij samen met uiteenlo-
pende nationale en internationale ar-
tiesten. Jan Akkerman weet op eigen 
wijze elementen uit blues, rock, jazz en 
klassiek te combineren. Het toonaan-
gevende Engelse muziekblad Melody 
Maker riep hem in 1973 uit tot ‘Beste 
gitarist ter wereld’. In 2005 wordt gita-
rist en componist Jan Akkerman on-
derscheiden met een Gouden Harp 
voor zijn hele oeuvre. Hij maakte tallo-
ze tournees langs podia in Europa, 
Amerika en Australië en trad ook op in 
theaters in Rusland, Indonesië en Ja-
pan. En deze levende gitaarlegende 
speelde afgelopen zondag in Gerwen. 

Afsluiting in gipsyjazz-stijl
Gitarist Paulus Schäfer uit Gerwen is 
steeds op zoek naar mogelijkheden 

Jan Akkerman (links), Laurie Akkerman, sologitarist Paulus Schäfer en bassist Noah Schäfer 
(foto Cees van Keulen).

Black 
Friday

Kortingen tot 70%

SALE
29 NOV T/M

1 DEC

PRE-SALE op donderdag 28 nov
18.00 – 21.00 uur

meubelpleinekkersrijt.nl/blackfriday

Scoor nieuwe meubels
voor kleine prijzen

op de Black Friday Sale

Het grootste woonplein van het Zuiden

Meer informatie & 
inschrijven via

Time of my Life
Het van oorsprong Engelse theater-
stuk ‘Time of my Life’ is in 1992 ge-
schreven door Alan Ayckbourn, een 
succesvolle Britse blijspelauteur van 
80, die ieder jaar een nieuwe komedie 
schrijft. Nadat deze bij zijn eigen thea-
tergezelschap in Scarborough en op 
West End in Londen in première is ge-
gaan, reist zijn stuk de hele wereld 
over. Zo komt het terecht bij beroeps- 
en amateurgezelschappen en wordt 
regelmatig een hit.

“De leescommissie van de Lindespe-
lers heeft de vertaling gelezen en dit 
stuk uitgekozen voor de toneelvereni-
ging. Ik ben gevraagd het te regisse-
ren” vertelt gastregisseur Mario van 
Zwol, die al bekend was bij de vereni-
ging en vorig jaar voor een speler is in-
gevallen. Ook heeft hij toen hand- en 
spandiensten verricht. “Ik heb het blij-
spel gelezen, ingekort en bewerkt. Het 
was wat gedateerd en te lang, ook de 
grappen. Wat ik vooral interessant 
vond, was de vraag: hoe ga ik dat stuk 
bezetten? Er waren minder mensen 
beschikbaar, omdat er tegelijk een an-
dere voorstelling liep. Ik miste iemand 
die een jonge man kon spelen als part-
ner van José. Toen heb ik de rol van 
José en de dialogen met haar tegen-
speler herschreven naar een lesbische 
relatie”.

Mario vervolgt: “Een tijd geleden gaf ik 
drie spellessen. Daar kwamen Gertje 
Raassens, Sanne Raaijmakers en Erik 
Lesterhuis op af. Ze kregen meteen al-
ledrie een rol in dit stuk en maakten 
hun debuut als respectievelijk moeder, 
dochter en twee van de vier obers (een 
dubbelrol). Erik, die deze dubbelrol 
vervult en als ober de aria ‘Nessun Dor-
ma’ zingt uit de opera ‘Turandot’ van 
Puccini debuteerde niet alleen als ac-
teur, maar ook als zanger. Ik heb hem 
zangles gegeven. Ook Wilma van 
Nistelrooij debuteerde bij ‘Momenten 
van Geluk’ als regie assistente, maar 
een volgende keer wil ze graag op de 
planken staan”.

De regisseur heeft met weinig midde-
len de setting van een restaurant ge-
creëerd en gekozen voor een eenvou-
dig decor met drie tafels. “Het ging om 
de gesprekken. Alles viel heel mooi sa-
men” besluit Mario. Aan de reacties uit 
de zaal te horen heeft het stuk ook 
voor momenten van geluk bij het pu-
bliek gezorgd.
www.lindespelers.nl

 



Met Kerst
aantafel 

Parkstreet
KERSTMENU
Geserveerd op grote houten planken
(shared dinner)

binnenkomst vanaf 17.00 met een kir 

van Prosecco en kers.  Start diner om 18.00

Ambachtelijk brood, boter, tapenade 

en zoet/zure groentjes

o.a: carpaccio van huisgerookte picanha, 

rauwe ham, fuet, gerookte eendenborst, gerookte zalm, 

gepaneerde gamba, tataki van tonijn 

Soepje van gerookte knolselderij met truffel

Granite van vlierbloesem

Stoofje van wild, geconfijt eendenboutje, gegrilde 

bavette, hertenbiefstukje, zalm, gegrilde tonijn, gamba, 

Stoofpeer, gebakken spruitjes, mousseline van 

zoete aardappel, gratin en salade

Kerst grand dessert met koffie en thee

Prijs dinner: 44,95

Kinderen tot 12 jaar: 18,95  (aangepast kindermenu)

RESERVEER  NU  VOOR  1STE OF 2DE  KERSTDAG  OP:  www.parkstreetbbqgrill.nl

✁
✁

Heuvel 1, 5674 RR 

Nuenen (Gerwen)

Tel. 040 - 2906644
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Kerstevent Nuenen centrum op 20 december

Centrummanagement    
en 100-jarig Helpt Elkander 
slaan handen ineen
Op vrijdag 20 december organiseert Centrummanagement Nuenen van 
14.00 tot 22.00 uur het Kerstevent. Winkeliers en horeca aan de Berg, Vin-
cent van Goghstraat, Vincent van Goghplein, Park, De Smidse, Parkstraat en 
Voirt pakken uit met sfeervolle activiteiten voor jong en oud. Woningstich-
ting Helpt Elkander viert die dag haar 100-jarig bestaan met een feestelijk 
programma met optredens van bekende artiesten op het Vincent van 
Goghplein.

vangen in de week van 9 december 
een bon die ze tijdens het Kerstevent 
kunnen inruilen voor € 15,- aan mun-
ten. Deze munten zijn op 20 december 
vrij te besteden bij deelnemende on-
dernemers in het centrum. Aan de on-
dernemers vragen wij om een derde 
van de ingewisselde munten te done-
ren aan een speciaal voor ons jubileum 
opgericht fonds. De LEV-groep be-
heert dit fonds dat mensen in onze ge-
meenschap die het goed kunnen ge-
bruiken, ondersteunt met een finan-
ciële bijdrage. Onze leveranciers en re-
laties vragen we ook om ‘als cadeau’ 
een donatie te doen aan het fonds. A r-
tiesten Paulus Schäfer, Django Wagner 
en Mark Elbers hebben reeds toege-
zegd hun volledige gage te doneren 
aan het fonds en dragen zo bij aan dit 
mooie cadeau aan de gemeenschap 
van Nuenen.’ Meer informatie over het 
jubileumfeest is te vinden op de web-
site van Helpt Elkander.

Over Centrummanagement Nuenen
Stichting Centrummanagement Nue-
nen zet zich in voor het versterken van 
het economisch functioneren van het 
dorpscentrum van Nuenen, verbete-
ring van het vestigings- en verblijfskli-
maat en het vergroten van de aantrek-
kelijkheid van het centrumgebied. De 
stichting werd in 2017 opgericht. Het 
bestuur vertegenwoordigt ruim 120 
Nuenense ondernemers - winkeliers, 
dienstverleners en horeca-uitbaters - 
en stuurt de centrummanager aan die 
uitvoering geeft aan het beleid. De 
centrummanager is het eerste aan-
spreekpunt voor ondernemers en fun-
geert als schakel tussen hen en de ge-
meente, politie, brandweer en vast-
goedeigenaren. 
www.nuenencentrum.nl

Het Kerstevent komt in de plaats voor 
Moonlight Shopping, dat tot vorig jaar 
op de laatste zaterdagavond voor kerst 
werd gehouden. De werkgroep Sfeer 
en Beleving, bestaande uit verschillen-
de ondernemers, is samen met cen-
trummanager Henry van Vlerken vol-
op bezig met de voorbereidingen. Van 
Vlerken: “Vanuit het centrummanage-
ment zijn we vooral faciliterend en zor-
gen we voor promotie en overkoepe-
lende programmering, zoals de Kerst-
man met zijn elfjes, live (blaaskapellen)
muziek, vuurkorven, glühwein, choco-
lademelk en een speurtocht voor kin-
deren. De ondernemers zelf geven op 
hun eigen manier invulling aan het 
Kerstevent, bijvoorbeeld met proeve-
rijen, speciale aanbiedingen, kraam-
verkoop en ook de horeca zorgt ervoor 
dat het gezellig is in het dorp.’

Jubilerend Helpt Elkander
Woningstichting Helpt Elkander slaat 
de handen ineen met het centrumma-
nagement om het 100-jarig jubileum-
feest op deze dag extra glans te geven. 
Directeur-bestuurder Bas Maassen van 
Helpt Elkander: ‘Al onze huurders ont-

Boerenbruiloft CV De Wetters 2020

Boer zoekt vrouw: herinnering
Onze boer Karel is inmiddels een bekend gezicht in Nederwetten en omstre-
ken en we nodigen u dan ook nogmaals uit om te reageren op zijn oproep:

ik ook niks bijzonders meer. Moar of ze 
nou mooi of lillek is, een bietje verzorgd 
moet ze toch wel zèn, mag ook met wat 
plastic, doar hou ik wel van. O, ja… en ‘t 
hoeft niet lekker te zèn, moar ‘t is toch 
wel fijn als ze ’s avonds wat te schaften 
voor men op tafel heeft stoan. Wilde gij 
op carnavalszoaterdag met men in die 
lekke trouwsloep stappen? Stuur men 
dan efkes een briefke met ’n skône foto.

Herken je jezelf of je alter ego in deze 
omschrijving? Stuur dan vóór 6 de-
cember een mail naar helpkarelaande-
vrouw@gmail.com waarin je jezelf om-
schrijft en hem overtuigt van waarom 
jij perfect bij hem zou passen. Op vrij-
dag 13 december as. zullen de brief-
schrijfsters onze Karel kunnen ont-
moeten tijdens de bekendmakings-
avond bij CV De Wetters in de MFA, De 
Koppel 1 te Nederwetten, zaal open 
om 20.30 uur en gratis entree.
 

Heu vrouwkes,
Ik ben Karel denne Beum en ik zoek een 
leuk vrouwke dè met men in de onecht 
wil trouwen dees carnaval. Ik zal urst 
eens iets over meneigen vertellen. Ik heet 
dus Karel en ik ben professioneel kweker 
van plastic kerstspul. Plastic bomen, 
kerstballen, pieken, slingers, kerstlam-
pies, ge kent ‘t wel. Ik kom uit ‘n groot ge-
zin (17 zussen, 12 broers… tja, ik weet 
ook niet woar ze allemaal vandaan ge-
komen zèn, zelfs niet wie onspap eigen-
lijk is) en wij wonen allemoal nog bij ons-
moeder thuis. Hobby’s heb ik ook nog: 
breien, haken, punniken, postzegels ver-
zamelen en dè soort gezellige dingen.
Nou, ik zoek dus een leuk vrouwke, of iets 
dè erop lijkt, ik kijk niet zo nauw, dè sa-
men met men de kwekerij wil runnen. 
Leeftijd vind ik niet zo belangrijk, kunst-
gebitje is ook oké. Ze moet bloedmooi of 
oerlillek zèn, want als ze iets daartussen 
is, ken ze iedereen wel krijgen en dan ben 

Nieuw jeugdtrio CV De Narre-Kappen: 

Jeugdprins Ra� ki,     
Hofdame Sarabi & Adjudant Mufasa
Na afscheid te hebben genomen van Jeugdprinses Amazing, Hofdame Fa-
bulous en Adjudant Excellent hebben we op spectaculaire wijze het nieuwe 
jeugdtrio van 2020 gepresenteerd aan het publiek. Het thema voor jeugd-
carnaval 2020 zal zijn ‘Jungle’. 

de jeugdprins van Gerwen mag zijn. Ik 
kan niet wachten tot ik jullie met carna-
val allemaal zie!

Hofdame Sarabi: In het dagelijks leven 
heet ik Anne Polman, ik ben 11 jaar oud 
en woon samen met papa Jan, mama 
Cindy, broer Koen en mijn lieve hond 
Buddy in de Akkerstraat naast de adju-
dant. Ik zit bij Jong Nederland, doe aan 
paardrijden en ik werk iedere donder-
dagmiddag en om de twee weken op 
zaterdagochtend als vrijwilligster op ’t 
Weverkeshof. Verder knutsel ik graag en 
houd ik van slijm maken. Vanuit papa’s 
kant zit carnaval in mijn bloed, want opa 
en oma Groenen zijn ooit seniorenpaar 
en boerenbruidspaar geweest. Mijn opa 
Jan en mijn oma Riekie Polman zijn prins 
en prinses geweest en in dat jaar was 
mijn peettante Monique ook jeugdprin-
ses. Er stonden dus drie generaties meis-
jes Groenen op het podium. Mijn papa is 
jeugdadjudant geweest en tante Maria 
jeugdprinses. Ik vind het erg leuk dat ik 
nu hofdame mag zijn, samen met mijn 
vrienden Bart en Bram. Ik heb veel zin in 
de carnaval en we slingeren samen de 
carnaval door!

Adjudant Mufasa: Hoi, ik ben Adjudant 
Mufasa. De rest van het jaar is mijn naam 
Bart van Erp. Mijn vader heet Joost en 
mijn moeder Annelies. Ik heb twee ou-
dere zussen, Janne en Rixt. We wonen in 
de Akkerstraat naast de hofdame.
Ik honkbal bij HSCN en zit nu bij de pu-
pillen. Daarnaast ben ik al vele jaren bij 
Jong Nederland. Ik vind carnaval vieren 
erg leuk. We kijken altijd bij de optoch-
ten in Gerwen en Nuenen en ik heb een 
keertje met meester Huub meegelopen 
in de o ptocht in Helmond. Ik vind het 
erg leuk om dit jaar adjudant te zijn en 
het gaat vast super leuk worden, omdat 
onze hele groep 8 in de jeugdraad zit! 
Met het thema jungle weet ik wel raad, 
want het liefst klim ik in de hoogste 
boom.

D’n Heuvel was omgetoverd in een ech-
te jungle. Even waanden we ons in de 
wereld van The Lion King.
Op de prachtige muziek van deze musi-
cal kwamen er van achter uit de zaal 
echte jungle-dieren binnen. Al sluipend 
kwamen zij naar voren en verzamelden 
zich als een echte kudde voor het po-
dium. Daarna klonk het vrolijke liedje 
The Lion sleeps tonight en dansten al de 
dieren samen met de kinderen uit de 
zaal op deze vrolijke klanken. Aan het 
eind knielden alle dieren neer, op één 
dier na. Die bleef in het midden staan. 
Op de vraag of dit dier de nieuwe 
jeugdprins(es) was, werd bevestigend 
geknikt. Het dier pakte twee andere die-
ren bij de hand en na het verwijderen 
van de maskers werd bekend wie het 
nieuwe jeugdtrio zou zijn. Jeugdprins 
Rafiki, Hofdame Sarabi en Adjudant Mu-
fasa zullen samen het jeugdtrio gaan 
vormen voor carnaval 2020. De residen-
tie zal tijdens de jeugdmiddagen veran-
deren in een jungle. Onder het motto 
“We slingeren samen de carnaval door” 
zullen zij komend jaar de carnaval voor 
de jeugd gaan aanvoeren.
Wij stellen ze graag even voor:

Jeugdprins Ra� ki: Rafiki betekent ‘een 
vriend’ en vrienden hebben het gezellig 
met elkaar. En dat is precies wat we als 
trio tijdens carnaval met jullie van plan 
zijn: veel lol maken! De rest van het jaar 
heet ik Bram Jansman en ik ben 12 jaar 
oud. Ik houd van gamen, lekker eten, ge-
zelligheid, feesten en natuurlijk carna-
val! Ook zit ik al jaren bij Jong Nederland 
en voetbal ik sinds kort bij Juventud in 
JO-12. Met mijn vader André, mijn moe-
der Yvonne en mijn broertje Diede wo-
nen we op het Laar 33, in het oude bo-
terfabriekje. Mijn ouders komen allebei 
uit Raalte in Overijssel, dus ze zijn geen 
echte Gerwenaren. Ik wel!
Ik verheug me nu al op het feest, de vro-
lijkheid en gezelligheid en het snoep 
strooien. En ik ben er apetrots op dat ik 

Sinterklaas   
komt met pieten 
naar winkelcentrum 
Kernkwartier 
Op zaterdag 30 november komt Sin-
terklaas met zijn pieten naar winkel-
centrum het Kernkwartier in Nuenen.
Tussen 13.00 en 15.00 is de goedheilig-
man aanwezig dus kom langs om hem 
in het echt te ontmoeten! Wie weet 
krijgen jullie ook nog iets lekkers van 
de sint! Tot 30 november!

Eindejaars 
spaaractie 
winkelcentrum 
Kernkwartier
De laatste maand van het jaar komt er-
aan! Gedurende de hele maand de-
cember kunt u kassabonnen sparen bij 
winkelcentrum Kernkwartier Nuenen. 
Spaar voor € 150,-  aan kassabonnen en 
stop deze in de daarvoor bestemde en-
veloppen. Deze enveloppen zijn te ver-
krijgen in het winkelcentrum en wor-
den in Nuenen, volgende week gele-
verd bij de Rond de Linde! Deponeer 
uw volle envelop in de daarvoor be-
stemde brievenbussen in het winkel-
centrum en maak kans op geweldige 
prijzen. Een nieuwe flatscreen smart tv, 
een Nintendo Switch, € 250,- cash en 
meerdere cadeaubonnen van het kern-
kwartier! U kunt het allemaal winnen 
door deel te nemen aan deze geweldi-
ge eindejaarsactie! Dus sparen maar!

La� e mishandeling
Een 15-jarige jongen is woensdag-
avond in Nuenen zonder aanleiding 
mishandeld door vijf andere jongens. 
"De jongens versperden het fietspad 
waardoor mijn zoon moest stoppen. 
Hij werd omvergeduwd, zijn voet zat 
tussen de trapper. De jongens trapten 
op de fiets waardoor zijn voet ge-
kneusd raakte. Toen renden ze lachend 
weg", zegt zijn moeder Vanessa.
Op social media vraagt Vanessa om ge-
tuigen. "Hij is met zijn hoofd op de 
grond gevallen. In het ziekenhuis werd 
een lichte hersenschudding en een 
zwaar gekneusde voet geconstateerd. 
Mijn zoon kan zich alleen flarden her-
inneren. De jongens hadden hun ca-
puchons over het hoofd getrokken en 
sjaals voor hun gezicht. Een goede be-
schrijving kan hij dus helaas niet ge-
ven", schrijft ze.
"Vijf jongens met capuchons in donke-
re kleding moeten toch opvallen als ze 
voorbij rennen of zelfs wandelen", 
hoopt de bezorgde moeder. "Het ge-
beurde allemaal op het fietspad paralel 
aan de drukke Smits van Oyenlaan even 
na zes uur in de avond. "
Afgelopen dinsdag hebben moeder 
en zoon aangifte gedaan bij de politie, 
eerder was er geen tijd bij de politie. 
 (bron: Omroep Brabant)
  

De groei van Palwasha
Door Karin Aarts-Janssen

Maandagavond 25 november vond de presentatie van het boek ‘Demonen 
Overwonnen’ geschreven door Palwasha Banai plaats in de Regenboogkerk 
in Nuenen. Het werd een feestje, een lichte avond met poëzie en met mu-
ziek. Een volle zaal met familie, vrienden, buren en medewerkers van Vin-
centre; allemaal waren ze gekomen om Palwasha te zien stralen in prachtige 
traditionele kleding uit Afghanistan.

vreselijk. Niemand begrijpt haar en nie-
mand kan haar helpen. 10 jaar hulp le-
vert dan ook niets op.
Tot ze op een dag geïnspireerd wordt 
door een documentaire over Vincent 
van Gogh; hij schilderde zijn psychische 
klachten van zich af. Palwasha was net 
begonnen met haar ervaringen op pa-
pier te zetten en zocht contact met Vin-
centre en vroeg hier om hulp. Ze kwam 
terecht in een warm bad. Bij Vincentre 
kon ze beginnen als vrijwilligster en een 
grote groep mensen stond klaar om 
haar te helpen. Al vrij snel werd ze door 

Ze werd geboren in het door oorlog ver-
scheurde Afghanistan en kreeg de naam 
Palwasha wat Zonnestraal betekent, 
echter deze zonnestralen bleven haar 
hele jeugd verduisterd. Ze groeide op in 
een gezin van 11 kinderen, maar de oor-
log, de Islamitische dictatuur, de machts-
strijd in het land, het steeds maar vluch-
ten en het wantrouwen onder de bevol-
king maakten haar angstig en hebben 
haar veel trauma’s opgeleverd. Het gezin 
vluchtte meerdere keren, eerst in het 
land zelf, later naar Iran en Pakistan. Te-
rugkeren leek onmogelijk en in 2002 
vlucht het gezin naar Nederland. 
 
Aangekomen in Nederland, met al haar 
trauma’s en met het idee, nu gaat het 
goed komen, wordt ze op Schiphol be-
handeld als een terrorist. Haar verhaal 
wordt niet geloofd. Opnieuw vervalt ze 
in een diepe depressie. De falende hulp-
verlening in Nederland ervaart ze als 

www.nuenencentrum.nl

Maandagavond 25 november vond de presentatie van het boek ‘Demonen 

Hofdame Sarabi & Adjudant MufasaHofdame Sarabi & Adjudant MufasaHofdame Sarabi & Adjudant Mufasa

Foto: Sander Bontje (Phrog)

Onze boer Karel is inmiddels een bekend gezicht in Nederwetten en omstre-

 

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 29 november organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Alicia Melchers mee naar huis genomen, 
zij wilde de situatie beter leren begrij-
pen en daar aan de keukentafel, in een 
vertrouwde omgeving, kwam langzaam 
alles naar boven. Niet altijd makkelijk en 
vaak heel emotioneel. Alicia werd haar 
‘keukentafel therapeute’. Ook daar ont-
stond het idee van haar verhalen een 
boek te maken. Geholpen door vele des-
kundigen, met Paul van den Bosch als 
hoofdredacteur, kwam haar levensver-
haal op papier te staan.

En hier het resultaat.
‘Demonen Overwonnen’
Een boek met een prachtig omslag, 
dat wil je wel hebben.
Te bestellen via haar website: 
www.demonenoverwonnen.nl



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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie   
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie   

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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BLACK FRIDAY
SPECIAL BRANDS
SPECIAL ITEMS
SPECIAL PRICES

Parkhof 1 - 5671 EX     Nuenen - 040 763 04 15

badmode   l ingerie

Parkhof 1 - 5671 EX     Nuenen - 040 763 04 15

badmode   l ingerieb a d m o d e l i n g e r i e

PARKSTRAAT 7, NUENEN
MODE@JOSECUYPERS.NL

040-2836441

PARKHOF 1, NUENEN
LINGERIE@JOSECUYPERS.NL

040-7630415

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Optreden Zingerij Dwarsgetuigd
Op zondag 8 december wordt om 13.30 uur de hartverwarmende � lm Fis-
herman’s Friends vertoond in de Cacaofabriek in Helmond. Daarna een gra-
tis optreden van shantykoor Zingerij Dwarsgetuigd uit Nuenen.

Kaarten reserveren voor de film op  de 
website. Optreden, van shantykoor 
Zingerij Dwarsgetuigd, na afloop van 
de film is gratis. Beleef het mee de 
sfeer van zingen langs de kade, teer en 
hete thee! www.cacaofabriek.nl

De film is het waargebeurde verhaal 
van een groep vissers uit Cornwall die 
met hun zeemansliederen onverwacht 
de hitlijsten van Engeland bestormt. 
Zingerij Dwarsgetuigd zingt vele van 
deze liederen uit de film geheel life. 

Jazz van drie tot zes
Na het geweldige optreden van dixielandband His Maters ‘ Noise is het nu de 
beurt aan het Bommels Jazz Combo om op zondagmiddag 1 december een 
swingende middag te verzorgen in het paviljoen van Strandbad Enode,  Eno-
dedreef 3 in Nuenen.

Speciaal voor deze middag is gitarist 
Friso van Terwisga uitgenodigd om u 
te laten genieten van zijn flitsende 
spel. Bij de ouderen zullen nostalgi-
sche gevoelens komen bovendrijven 
en voor de jongeren gaat er een we-
reld open. Dus kom zondag middag 
van drie tot zes luisteren, dansen en 
genieten in een prachtige omge-
ving.
De entree is gratis.

Het Bommels Jazz Combo is een band 
rondom de bekende zangeres Annet 
Verkuil, die reeds jaren furore maakt in 
binnen - en buitenland. Het repertoire 
is erg uitgebreid: Van jazz tot blues en 
van Franse chansons tot Zuid - Ameri-
kaanse klanken. De andere bandleden 
zijn John Ansing saxofoon en leider, 
Bert Gerbrands drums, Jan Boswijk 
piano, Lia Roemburg bas en Gerbrand 
Luttik bugel.

Zelfhulpgroep voor 
hoogbegaafden  
is op zoek naar  
een maatje! 
De contactpersoon/begeleidster zoekt 
een maatje die meehelpt bij het op-
starten en het begeleiden van de 
groep in Eindhoven. Een voorwaarde 
is dat je zelf ook hoogbegaafd bent. 

Wat houdt een zelfhulpgroep in?
Een zelfhulpgroep biedt (h)erkenning. 
Het is een groep met lotgenoten die 
onderling steun bieden door het delen 
van ervaringen om op die manier te 
werken aan groei en/of herstel. Ie-
dereen in de groep is gelijkwaardig. De 
groep draait zonder professionele hulp-
verlening en wordt begeleid of voorge-
zeten door lotgenoten. Het samenko-
men kan rust, (zelf )acceptatie en kracht 
geven. Je werkt op deze manier zelf aan 
jouw proces, maar niet alleen.
Zelfhulp Netwerk is een stichting die 
zelfhulpgroepen ondersteunt. Voor 
meer informatie of aanmelding kun je 
kijken op onze website: www.zelfhulp-
netwerk.nl  of contact opnemen via 
mail/telefoon: eindhoven@zelfhulp-
netwerk.nl / 040-2118328. 
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Fietsverlichtings- 
controles ‘Ik Val O p’  
in Nuenen
Fietsverlichting is essentieel om zelf 
goed te kunnen zien én om gezien te 
worden door anderen. Fietsers zonder 
verlichting geven andere verkeers-
deelnemers vaak een onveilig gevoel. 

Naast verlichtings- en reflectie contro-
les op de Nuenense scholen houdt VVN 
afd. Nuenen met medewerking van de 
Nuenense Fietsersbond en Wielershop 
Rubino weer voor iedereen een gratis 
controle van de fietsen bij het Winkel-
centrum KernKwartier op zaterdag 30 
november en bij het Parkhof/Park-
straat op zaterdag 7 december a.s. Van 
10.00 - 17.00 uur kunt u hier uw fiets 
gratis laten controleren op werkende 
verlichting en reflectie. Waar mogelijk 
zullen wij uw fiets repareren. Meer in-
formatie over de actie op: https://vvn.
nl/ik-val-op. Zie ook onze Nuenense 
site: https://vvn.nl/in-je-buurt/noord-
brabant/nuenen. Voor vragen: vvn.
nuenen@onsnet.nu

Merain, Kerstconcert: ‘A Celtic & Colourful Christmas’

Betoverende kerstmuziek   
in het Van Goghkerkje!
Geniet in het sfeervolle Gogh kerkje van de mooiste kerstmuziek uit o.a. Ier-
land, Duitsland, Bulgarije, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten én dit jaar ook 
uit Zweden, het bosrijke winterwonderland van Niels Holgersson en Pippi.

Het is ronduit verrassend hoe het 
kerstgevoel wereldwijd zo’n bonte ver-
scheidenheid aan muziek heeft voort-
gebracht: van verstilde mystieke liede-
ren tot Zuid-Amerikaanse vrolijkheid, 
alles passeert de revue in dit bijzonde-
re en afwisselende concert. 
De muziek is zoals altijd op verfijnde 
wijze door Merain (zang, viool en Kelti-
sche harp) zelf bewerkt waarbij de 
prachtige harmonie van de instrumen-
ten een magische uitwerking heeft. 
Het publiek noemt de concerten van 
Merain vaak ontroerend en het speel-
plezier aanstekelijk. De perfecte ingre-
diënten voor een heerlijke avond!

Over Merain
“Kerstbetovering in vele talen” Die 
Rheinpfalz . "Het trio met bevlogen 
professionele musici .. weet volksmu-
ziek uitnemend te vermengen met 
klassieke invloeden." Noord-Hollands 
Dagblad. 
Merain (2010) is een ensemble dat 
zich heeft toegelegd op het spelen 
van volksmuziek op geheel eigen wij-
ze. Daarmee is een genre gecreëerd 
dat zij zelf omschrijven als ‘kamerfolk’: 

Kom in de stemming met het Just Us Kerstconcert 

‘An a capella Christmas’
Just Us brengt op zaterdag 21 december om 20.15 uur een gevarieerd Kerst 
concert in Het Klooster in Nuenen. ‘Bij eerdere concerten in Het Klooster 
werden we altijd warm onthaald door een volle zaal en stonden we lekker 
dicht op het publiek.’ Met enkel de stem als instrument, perfect a capella ge-
zongen gaat Just Us u weer beroeren. Dit concert grijpt aan, nodigt uit en 
zindert nog lang na!

Just Us brengt muziek in de lijn van de 
Swingle singers, Real group, Pentato-
nix en OG3NE (maar dan zónder bege-
leiding). Van klassiek tot modern, van 
ingetogen ballads tot Big Bands, Just 
Us zal u verrassen, met uw ogen dicht 
of op het puntje van uw stoel! 
Just Us, bekend om de perfecte a ca-
pella samenzang van de 14 zangers en 
zangeressen bestaat al 30 jaar. Just Us 
is een toonaangevende groep en heeft 
haar stempel gedrukt op de vocale 
lichte muziek in Nederland. Vele prij-
zen, nationaal en international vielen 
haar ten deel.

De zangers en zangeressen komen uit 
Zuid Oost Brabant en Limburg en 
staan onder leiding van dirigent Ange-
lo Smulders. Het zingen van Close Har-
mony vergt intensieve samenwerking 
tussen de zangers en heeft ertoe ge-
leid dat Just Us tot een hechte groep is 
uitgegroeid. 
Ook de reizen naar ondermeer Ierland, 
Italië, Denemarken, Zuid-Korea en Chi-
na hebben daar uiteraard toe bijgedra-
gen.
U zult genieten van verrassend reper-
toire en bekende pareltjes in een nieuw 
jasje. www.vocalgroupjustus.nl

Programma   
Computercafé Nuenen
Het Computercafé vervolgt haar reeks presentaties in de maand december 
met nog drie nieuwe onderwerpen:

Donderdag 5 december: WhatsApp 
- gevorderden
U weet al het nodige van WhatsApp, 
maar u wilt graag weten wat er nog 
meer kan met die app, bijvoorbeeld 
Verzendlijst, Groepsgesprek, WhatsApp 
op de computer.

Donderdag 12 december: FastStone 
- fotobewerking
Een van de meest handige en ge-
bruiksvriendelijke fotobewerkingspro-
gramma’s is FastStone. Bovendien is 
het helemaal gratis. Hoe het werkt en 
wat je er allemaal mee doen kunt leert 
u aan de hand van eenvoudige oefe-
ningen. 

Donderdag 19 december: Bloxels 
- programmeren
Ontwerp (samen met uw kleinkind?) 
een eigen platformspel met Bloxels.
Dat kan op een smartphone of tablet 

waarmee je in een paar stappen een 
eigen game maakt. In deze Computer-
café workshop leert u hoe het werkt.

Om 9.00 uur staat in het cursuslokaal 
aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 18 de 
koffie klaar en stipt om 9.30 start de 
presentatie/workshop. Halverwege is 
er nogmaals koffie of thee en om on-
geveer 11.30 uur zal de bijeenkomst 
eindigen.

U hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden: u loopt gewoon binnen, be-
taalt € 4,- voor presentatie en koffie en 
luistert naar de presentatie waarbij u 
ook meteen vragen kunt stellen. In het 
geval van een workshop kunt u zelf ac-
tief meedoen.
Het programma voor komend voorjaar 
ligt nog niet vast, als u suggesties voor 
een onderwerp heeft kunt u dit mel-
den aan info@seniorwebnuenen.nl.

 
Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwer-
pen zijn in de loop van week 48 en 
49 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:
• Dikke Bandenrace 
 met Steven Kruijswijk
• Met Boa’s naar Schoutse Vennen
• Boekpresentatie Palwasha Banai
• Fruitbomen in een woonwijk
• Nieuw raadslid 
 Ronald Thomassen (PvdA)
• Kinderopvang Krakenburg 
• Gesprek met de burgemeester
• serie ‘In Het Klooster geboren’: 
 Jan Leijten (Nuenen Nú EXTRA)

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De 63 af-
leveringen van de serie ‘Biografie 
van een Dorp’ zijn te zien in de Her-
haling. De programma’s van LON 
TV zijn ook te volgen via de 
livestream op www.omroepnue-
nen.nl. Tevens kunt u op deze web-
site actuele nieuwsberichten lezen 
en oude LON-opnames bekijken. U 
kunt alle reportages ook apart be-
kijken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen. 

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

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

BLACK FRIDAY
SALE

op speciaal geselecteerde items
van o.a.

Josephine & Co - Le Comte
Brand new Day - HV Polo

Cavallaro Napoli - Oui
Nickjean - Anna Montana

Rosner - Tramontana

Danique de Groot     
in KerstROLLERshow
Rollerclub De Oude Molen presenteert zaterdag 14 en zondag 15 december 
met trots weer een unieke editie van de jaarlijkse KerstROLLERshow ‘An Ad-
venture of Travel & Discovery’. Dit spektakel zal plaatsvinden in sporthal D’n 
Ekker in Beek en Donk. Danique de Groot uit Gerwen zal schitteren tijdens 
dit weekend.

verrassingen. Danique loopt alweer 
een aantal jaartjes mee in de rol-
schaatssport. Tijdens de KerstROLLER-
show rijdt ze mee in veel nummers, 
dat betekent veel trainingsuren en tij-
dens de show heel snel omkleden!

Behalve onze rolschaatssters die u 
versteld laten staan van de emoties, 
bewegingen en formaties, zullen on-
der andere ook het decor, de muziek 
en de kleding een indruk achter laten. 
Sporthal D’n Ekker wordt helemaal 
omgetoverd tot een waar rolschaats-
theater en dit zal u helemaal meene-
men naar de verschillende wereldde-
len. Al onze vrijwilligers schrikken 
echt niet terug van een professionele 
aanpak. Dat belooft een waar spekta-
kel, wat u zeker niet wilt missen!

De KerstROLLERshow wordt gereden 
in de sporthal D’n Ekker, Muzenlaan 
2a te Beek en Donk. Voorstellingen 
zijn op zaterdag 14 december om 
19.00 uur en op zondag 15 december 
om 11.00 en 16.00 uur. Kaarten in de 
 voorverkoop kosten € 13,-, kinderen 
tot en met 11 jaar € 9,-, deze zijn te be-
stellen via de website en bij verschil-
lende voorverkoopadressen (zie web-
site). Na 13 december zijn kaarten te 
koop aan de kassa voor € 14,-.
www.rcdeoudemolen.nl

De voorbereidingen lopen op volle 
toeren, de rijdsters zijn hard aan het 
trainen om stuk voor stuk mooie num-
mers neer te kunnen zetten. Het blijft 
steeds een uitdaging om dat van vo-
rig jaar te overtreffen, maar dat is na-
tuurlijk wel het streven. Tijdens de 
KerstROLLERshow zal dit jaar alles 
draaien om een reis rond de wereld. 
Vol vaart en ritme wordt u meegeno-
men naar veel verschillende landen 
en culturen vertolkt op rolschaatsen, 
wat zal zorgen voor veel diversiteit en 

Akoestisch gespeelde volksmuziek in 
eigen smaakvolle arrangementen. Het 
van origine klassieke trio weet bij haar 
concerten een ontspannen en intieme 
sfeer te creëren, waardoor je als luiste-
raar heerlijk kunt wegdromen en opla-
den. Merain heeft inmiddels 3 cd’s uit-
gebracht. Het trio speelt in Nederland, 
Duitsland en Luxemburg en is regel-
matig live te gast bij Radio 4. 

Vrijdag 13 december 20.00 uur. Van 
Goghkerkje Nuenen, Papenvoort 2a, 
5671 CR, Nuenen. €17,50, kinderen t/m 
15 jaar €14,50. Meer info en/of kaarten: 
www.meraintrio.com

 Dobbelen in Gerwen
Ieder jaar zijn er hilarische momenten, tijdens het Sinterklaasdobbelspel bij 
de WLG. En daarom vinden we het dit jaar weer de moeite waard om het 
weer te organiseren. Iedereen die mee wil doen is welkom, neem drie ca-
deautjes mee. Deze mag je nieuw kopen, maar het mag ook iets nieuws zijn 
dat je nog hebt liggen van een vorig dobbelspel of een verjaardagscadeau 
dat je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Maar een leuk zelfgemaakt ca-
deautje mag natuurlijk ook. 

gekke, grappige, mooie of verassende 
cadeautjes dus, waar anderen wel om 
willen strijden of ze juist zo snel moge-
lijk weer willen doorgeven. Pak ze in 
met Sinterklaaspapier en niets staat 
meer in de weg voor een hilarische 
strijd. 
Deze viering is op maandag 2 decem-
ber van 13.30 uur tot 15.30 uur, tijdens 
de inloop die vanaf 13.30 uur is. U 
hoeft zich niet aan te melden, maar 
bent gewoon welkom in D’n Heuvel, 
Heuvel 11 in Gerwen. Meer info over 
de WLG; werkgroep leefbaarheid Ger-
wen. Email: werkgroepleefbaarheidge-
rwen@gmail.com, tel: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Er zal weer flink gestreden worden om 
het favorietste cadeau. De WLG zal er 
nog wat extra pakjes bijleggen. Drie 

Naar het museum met WLG
Het is koud buiten en dan is � etsen en wandelen een stuk minder aantrek-
kelijk. Daarom organiseert de WLG jaarlijks een aantal museumbezoeken in 
de winter. Dit keer wordt er gestart met een bezoek op 6 december aan het 
klompenmuseum Best.

zijn €2,00. In het museum kun je zelf con-
sumpties kopen. Het museumbezoek zal 
zo’n 2,5 uur duren. Je mag een vrijwillige 
bijdrage geven, helaas is het gebruik van 
de museumjaarkaart niet mogelijk. Er is 
toegang voor rolstoelgebruikers, maar 
helaas geen invalide toilet.
Je kunt je opgeven voor 30 november 
bij: Annemarie Tenback: a.tenback69@
gmail.com of telefoon: 06-53847886 Paul 
Mol: paulmol1943@gmail.com of tele-
foon: 06-22571242. 
Deze winter zullen we ook nog naar het 
Daf Museum Eindhoven gaan op 10 ja-
nuari. 24 januari naar Het Klooster Bra-
bantse Kluis Aarle Rixtel en 7 februari naar 
Vincentre Nuenen. En 6 maart willen we 
graag een dagtocht met de bus naar Ant-
werpen. Maar over deze museumbezoe-
ken later meer, eerst naar het klompen-
museum. Vergeet niet jezelf op te geven!

Klompenmuseum Best is een kleinscha-
lig museum, op de plek waar nu het mu-
seum gevestigd is heeft tientallen jaren 
de klompenfabriek van familie van Aarle 
gestaan. Ontelbaar veel klompen zijn er 
gemaakt, maar in 2010 werd de fabriek 
gesloopt, gelukkig zijn de machines be-
waard gebleven. In 2015 is met onder 
andere deze machines en gereedschap-
pen een museum geopend. In het muse-
um wordt een film getoond waarin te 
zien is hoe een klomp gemaakt werd. Er 
wordt uitgelegd hoe klompen handma-
tig en machinaal vervaardigd werden. En 
natuurlijk zijn er verschillende klompen 
te bewonderen. Er worden in het winkel-
tje ook nog altijd klompen verkocht.
Je kunt met ons mee, we gaan met meer-
dere auto’s vrijdag 6 december om 09.30 
uur vanaf de parkeerplaats bij D’n Heuvel 
in Gerwen. De kosten om mee te rijden 



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

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

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

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

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

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

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE WANDBEKLEDING INTERIEURADVIESWONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE WANDBEKLEDING INTERIEURADVIES

Comfortabel Wonen?
SCHAKEL EEN PROFESSIONAL IN!

Verzeker uzelf van het beste advies bij uw woninginrichting.

De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij het selecteren van de 
juiste producten, kleuren en materialen. Door uitgebreide kennis van collecties en 
merken kunt u ontspannen en ervaart u minder keuzestress. De professional van 
Profita gaat samen met u op zoek naar de stijl en sfeer van uw ideale interieur.

Direct een afspraak maken? HTTPS://WWW.PROFITA.NL/ADVIES

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen

Veldsink
advies in de buurt,
daar heb je wat aan.
Je bent welkom op Park 26-28 in Nuenen, óók zonder afspraak.
Bel 040 - 26 35 900 of e-mail naar nuenen@veldsink.nl

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

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

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Maandag 9 december
14.00 uur Natuurlezing Noord en Zuidpool 

door Be van Guldener
14.00 uur in de Heuvel in Gerwen

Zondag 10 december
10.30 uur fi lm The Bookshop’ 

Cultuur Overdag
Klooster Nuenen

Donderdag 12 december
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

FastStone - fotobewerking
Bibliotheek Nuenen, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 12 december
20.00 uur Amnesty fi lm Black Butterfl ies

De Regenboogkerk, Sportlaan 5
20.30 uur Calling Elvis Tribute met 

Mark Elbers. Het Klooster

Donderdag 5 december
Landschapswandeling Papenvoortse Heide

13.00 uur Vertrek Klooster Nuenen
13.15 uur bij het gebouw Scouting Rudyard 

Kipling, Papenvoortse Heide 5b, Nuenen

Vrijdag 6 december 
09.30 uur Naar het museum met de WLG
vanaf de parkeerplaats D’n Heuvel Gerwen
13.30 uur Geschiedenislezing Senergiek

Trefpuntzaal Klooster

Zaterdag 7 december
10.00 - 17.00 uur Fietsverlichtingscontroles 
‘Ik Val Op’ in Nuenen. het Parkhof/Parkstraat 

20.15 uur Soul City Dance
Het Klooster

Zondag 8 december
14.00-17.00 uur Schrijfmarathon Amnesty 
Nuenen ‘Write for rights’. Van Goghkerkje
14.00-17.00 uur Finissage Expositie ‘La 

Sfumatura’. Ruimte in Beeld. Nuenen

Zondag 1 december
15.00 uur Jazz van drie tot zes

Enode Nuenen
19.30 uur Taizé viering 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Maandag 2 december
13.30-15.30 uur Sinterklaasmiddag, 

Dobbelen in Gerwen. D’n Inloop Gerwen
15.30-17.00 uur Knutselen met klei, kinder-
workshop. D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen

Maandag 2 december
19.30-22.00 uur LEV: Herkennen van en 

omgaan met dementie 
Gratis voor vrijwilligers uit Nuenen
Aardappeleterssteegje 3 in Nuenen

Donderdag 5 december
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

WhatsApp - gevorderden
Bibliotheek Nuenen, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 29 november
20.00 uur Rikavond bij supportersclub RKSV. 

‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen
20.00 uur Kienen in het Dorpshuis

Grotenhof Lieshout

Zaterdag 30 november
10.00 - 17.00 uur Fietsverlichtingscontroles 

‘Ik Val Op’ in Nuenen. WC KernKwartier
20.30 uur Klèts Dutch Edition

Het Klooster

Zaterdag 30 november 
14.00-16.00 uur Open middag 

nieuw kinderdagverblijf 
Boerderij Krakenburg Olen 50, Nuenen

Zondag 1 december
12.00 uur 40e Jeugdveldrit 

Lieshout
14.00 uur ‘Gerwen verrast met…’ Gunnar 
Graafmans, muziekcafé De Stam Gerwen

Donderdag 28 november
09.30 uur Computercafé Nuenen: Libre Offi ce 

- Word en Excel. Bibliotheek Nuenen
09.30 uur Schuif even aan tafel bij… Flip 
van den Elshout. Trefpunt-zaal Het Klooster

Maand november

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.

Na een moedig gedragen ziekte, is ingeslapen onze lieve man, vader en opa

Toon Raaijmakers

12 februari 1953   --  22 november 2019

Lies Raaijmakers-van Bladel
Ramon en Yvonne, Nick
Rob †

De crematie vindt plaats op vrijdag 29 november 
om 11.00 uur in het crematorium van Heeze.

De Daal 18, 5674 SM Gerwen

 De communicanten 
komen naar   
de gezinsviering
Een poos geleden hebben de commu-
nicanten zich voorgesteld in de kerk. En 
nu zijn de voorbereidingen volop bezig. 
We hebben als thema: ‘zorgen voor’. 
Deze keer kijken we om ons heen en 
hebben we aandacht en zorg voor de 
aarde, de natuur en onze omgeving, 
waar we leven en waar we zorg hebben 
voor onze aarde, zodat we hier gezond 
kunnen blijven leven. De kinderen den-
ken hierin mee en nemen aarde mee als 
symbool. Ook maken ze een advents-
krans met hun voorbereidingsgroep en 
zij brengen deze krans na de viering sa-
men met hun ouders naar Zorgcentrum 
Akkers. Hiermee laten ze een beetje 
aandacht / zorg zien naar een ander en 
maken hierdoor mensen blij. We zien 
graag uw komst bij deze viering in de 
kerk tegemoet. Van harte welkom.
Zaterdag 30 november om 18.30 uur.
St.-Clemenskerk, Heuvel 15 te Gerwen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 30 november 18.30 uur: 
géén viering in Nuenen, maar een ge-
zinsviering in Gerwen. 
Zondag 1 december 11.00 uur: vie-
ring, volkszang met klein koor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker R. van Eck. 

Misintenties
Zondag 1 december 11.00 uur: de 
overledenen van de familie IJzermans 
- van den Eijnden; Ad van den Akker; 
Tineke Delhaes - van Dijk; Jan Janssen; 
Harrij van der Velden; Cees van den 
Brekel; Nellie Thijssen; Frans Thijssen; 
Oleg Ivanovskii; Alexandr Gorbulev.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Koos-
je van der Velden, Brederostraat 19 en 
Richard Verhoeven, Bernhardstraat 7. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 30 november 18.30 uur: vie-
ring met kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 1 december 11.00 uur viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties
Wim de Root; Diny van Rooij - Roijak-
kers, vanwege verjaardag.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 december 9.30 uur   viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties:
Mia Teunisse; Jan Coppelmans; Theo 
Rovers en Annie Rovers - Verkuylen.

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

Zondag 1 december  om 10.00 uur is 
het eerste advent, waarin ds. Marlies 
Schulz voorgaat. Jongerenkoor Jo-
canto zal medewerking verlenen aan 
deze dienst. De collecte is deze keer 
bestemd voor Educans. Voor de kin-
deren is er kindernevendienst. U bent 
van harte welkom om deze kerkdienst 
met ons mee te vieren.
Eveneens zondag 1 december is er 
weer een Taizé viering om 19.30 in het 
van Gogh kerkje. 
Donderdag 28 november is er van 
10.00-12.00 uur weer Open Huis. On-
der het genot van een kopje koffie of 
thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten, een praatje te maken of 
gewoon gezellig bij elkaar te zijn.

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 28 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 29 november. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Saturninus, mar-
telaar. H. Andreas, apostel.
Zaterdag 30 november. 09.00 uur H. 
Mis, H. Andreas, apostel. 10.30 uur 
Godsdienstlessen.
Zondag 1 december. Eerste zondag 
van de Advent. 10.30 uur Hoogmis, 
kinderzegen. Daarna Adventsbezin-
ning. 13.00 uur Voordracht. 13.45 uur 
meditatie in stilte. 14.15 uur tweede 
voordracht. 15.00 uur Lof met rozen-
hoedje. 16.00 uur Einde. 
Maandag 2 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Bibiana, maagd en martelares.
Dinsdag 3 december, 18.30 uur H. Mis, 
H. Franciscus Xaverius, belijder; ge-
dachtenis van de Advent.
Woensdag 4 december. 07.15 uur H. 
Mis, H. Petrus Chrysologus, bisschop 
en kerkleraar; gedachtenis van de Ad-
vent en van de H. Barbara, maagd en 
martelares.
 De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube.

Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. ingang van het tennispaviljoen op sportpark de Lissevoort.
• 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.

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 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

Jubileum bij de St. Antoniusschut
Tijdens de traditionele mosselavond van de Sint Antoniusschut afgelopen 
vrijdag,  is het 40-jarig jubileum als schutsbroeder gevierd van Fried Kooij-
mans. In die veertig jaren heeft hij met veel inzet in diverse functies waaron-
der ook hoofdman van de schut, ervoor gezorgd dat de schut nu is zoals die is.

van Kring Kempenland, Roelant van 
Hooff en Job van der Zwam, voorzitter 
van het district Noord van Kring Kem-
penland. En natuurlijk waren er bloe-
men voor zijn vrouw die gegeven wer-
den door Dre Bemelmans, hoofdman 
van de Sint Antoniusschut. En ze geno-
ten er beiden van.
    

Met een eigen schutshut, veel leden en 
een saamhorigheid die wel bleek uit de 
aanwezigheid van 68 deelnemers aan 
de mosselavond waaronder vrijwel alle 
schutsbroeders met hun partners.
Bij een 40 - jarig jubileum horen ui-
teraard ook onderscheidingen die hem 
werden opgespeld door de voorzitter 

Jubilaris Fried Kooijmans met echtgenote Rikie  
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Jas vermist
Op vrijdag 8 november na het bezoek 
aan de mantelzorgdag georganiseerd 
door de LEV-groep was mijn jas uit de 
garderobe van het Klooster verdwe-
nen. Kennelijk per vergissing heeft ie-
mand de verkeerde jas meegenomen, 
daar er later een soortgelijke jas is blij-
ven hangen. De jas is ¾ lang met de 
kleur taupe (grijs/bruin) zonder capu-
chon. Mocht u deze jas hebben, dan 
kunt u hem voor uw jas ruilen bij de re-
ceptie van het Klooster.

NL-Alert controlebericht op 
maandag 2 december
Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert con-
trolebericht uit in heel Nederland. Ook in Brabant. Het NL-Alert controlebe-
richt ontvang je op je mobiel. Ook is NL-Alert te zien op steeds meer digita-
le reclameschermen en digitale vertrekborden van bus, tram en metro. Waar 
je NL-Alert ook ziet, in NL-Alert staat altijd wat er aan de hand is, wat je moet 
doen en waar je meer informatie en updates kunt vinden.
 
Bij een ramp bij jou in de buurt, kan de 
overheid je via NL-Alert alarmeren en 
informeren. Naast NL-Alert op je mo-
biele telefoon zie je de berichten van 
NL-Alert op steeds meer digitale recla-
mezuilen, vertrekborden bij haltes van 
bus, tram en metro. In een NL-Alert 
staat wat er aan de hand is, wat je het 
beste kunt doen en waar je meer infor-
matie en updates kunt vinden. Zie je 
een NL-Alert? Volg de instructies op, 
informeer anderen en help de mensen 

om je heen. Zo weten zij ook wat ze 
moeten doen.
Dit moet je doen bij een NL-Alert
1. Lees direct het bericht.
2.  Volg de instructies op.
3. Informeer en help de mensen om 
 je heen. 
Meeste telefoons is al NL-Alert auto-
matisch ingesteld. Zodra je een NL-
Alert ontvangt, laat je telefoon een 
hard en doordringend alarmgeluid ho-
ren.

Het Goed        
maakt van Green Friday    
de groenste vrijdag van het jaar
Het Goed, de grootste keten van warenhuizen van gebruikte goederen met 
25 vestigingen door heel Nederland, verwacht met haar kringloopactivitei-
ten dit jaar méér dan 25 miljoen kilo CO2 te besparen 

Het Goed Nuenen heeft in de korte 
periode vanaf de opening dit jaar al 
een CO2-besparing bereikt van 97 
ton. Dit is het equivalent van de CO2-
opname van ruim 13288 bomen, die 
met elkaar een bos zouden vormen 
ter grootte van 53 voetbalvelden. Ad 
Vogels van Het Goed: “Deze cijfers il-
lustreren hoe milieu en klimaat wor-
den belast met CO2 indien consu-

menten alleen nieuwe producten 
zouden kopen. Bij Het Goed verkopen 
wij alleen gebruikte spullen, daardoor 
zijn er minder nieuwe grondstoffen 
nodig en wordt er geen nieuwe CO2-
uitstoot veroorzaakt. Door artikelen 
een tweede leven te geven, kan ie-
dereen dus een enorme bijdrage leve-
ren aan een meer duurzame en leef-
bare wereld.”

Black Friday wordt Green Friday:
Burgemeester Houben van de ge-
meente Nuenen was al snel bereid ge-
vonden om zijn bijdrage te leveren aan 
deze Green Friday actie. De burge-
meester kreeg de CO2 cheque over 
2019 uitgereikt en verder mocht Bur-
gemeester Houben een winkelkar vol 
met spullen winkelen en doneren aan 
een goed doel! De Burgemeester koos 
voor Kinderdagverblijf- Boerderij Kra-
kenburg. Ook volgens de burgemees-
ter gaan goede spullen meer dan een 
leven lang mee; met goede spullen die 
je zelf niet meer nodig hebt,  kun je een 
ander nog heel blij maken. De spullen 
zullen binnenkort overhandigd gaan 
worden aan de ‘Boerderij Krakenburg’.

Green Friday, de groenste vrijdag 
van het jaar 
Het Goed Nuenen zal van donderdag 
28 november t/m maandag 2 decem-
ber extra groen kleuren. Op vrijdag 29 
november vinden in alle vestigingen 
van Het Goed activiteiten plaats, waar-
mee klanten op een ludieke manier 
bewust worden gemaakt hoe goed ze 
bezig zijn met hun aankopen. De 1=1 
actie zal daarnaast intensief via meer-
dere kanalen worden gedeeld. “Wij 
willen immers alle Nederlanders op-
roepen om bewust te kopen en hun 
herbruikbare spullen een tweede le-
ven te geven. Zodat we samen kunnen 
laten zien dat het anders kan!” 

Bronnen
De verborgen impact’ van Babette Por-
celijn.BKN CO 2 rekentool ontwikkeld 
door TNO in opdracht van Branchever-
eniging Kringloopbedrijven Neder-
land.
 

Het Goed        
maakt van Green Friday    
de groenste vrijdag van het jaar

Mia:    
nieuwe inwoner 
in onze gemeente
Rond de Linde kreeg weer een be-
richtgeving binnen over nieuwe in-
woner: Op woensdag 20 november is 
Mia geboren. Mia is de dochter van 
Pieter en Kim Bartholomeus-Sanders 
en zusje van Guus. Ze wonen in de 
Lijsterbesstraat in Nuenen 

Mia, welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u een 
opvallende geboorteaankondiging, 
laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl

Scouting Rudyard Kipling  
helpt IVN mee knotten!
Afgelopen zaterdag hebben de Bevers en Esta’s van scouting Rudyard Kip-
ling de knotploeg van IVN Nuenen meegeholpen met het knotten van knot-
wilgen. De knotwilgen aan de Dungense Kant in Gerwen waren zaterdag 
aan de beurt. 

Wil u ook eens weten wat de Bevers en 
Esta’s doen op de zaterdag kijk dan 
eens op onze website of facebook pa-
gina. Maar als u denkt ik wil ook wel 
eens het IVN meehelpen met knotten 
kijk dan eens op de website van IVN 
Nuenen.

Bij de aankomst hebben de Bevers en 
Esta’s eerst geleerd waarom en hoe 
een knotwilg geknot moet worden. De 
Bevers en Esta’s gingen daarna direct 
aan de slag met de zagen en kniptan-
gen (natuurlijk onder toeziend oog 
van een volwassenen). Na een drie-
kwartier flink knotten stonden er in-
eens twee Pieten. Samen met deze 
twee pieten hebben we genoten van 
de welverdiende pauze. De ochtend 
was voorbij gevlogen en we zijn trots 
op het eindresultaat. 
Bij de Esta’s (met hun eigen IVN-Na-
tuurgids) staat de opkomst een paar 
keer per jaar in het teken van werken 
in en met de natuur. Het hoofddoel is 
natuurlijk respect voor onze mooie en 
kostbare natuur bij brengen. Maar ook 
het knotten van wilgen behoort bij 
een natuur programma. 
De Bevers werkten  aan hun insigne 
van Bas Bos. Dit was de derde keer dat 
ze een natuurprogramma hadden en 
dus hebben alle Bevers hun Bas Bos in-
signe dik verdiend. 

Scouting Rudyard Kipling  

Afgelopen zaterdag hebben de Bevers en Esta’s van scouting Rudyard Kip-
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Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Af en toe krijgen we foto’s onder ogen die op een bepaal-
de plek gemaakt zouden zijn. Zo ook bijgaande opname van een groot 
gezelschap met de karabijn in de aanslag. De foto zou gemaakt zijn voor het 
Stationskoffiehuis op het Eeneind te Nuenen en is afkomstig van de familie 
Van den Nieuwenhof, die het koffiehuis exploiteerde van 1924 tot 1927. Of 
uitbater Leo zich in het gezelschap bevindt, hebben we niet kunnen ontdek-
ken. Wel hebben we een vermoeden van de locatie, het jaartal en het gezel-
schap. We zien hier het oude gemeentehuis van Nuenen, ofwel het huidige 
Vincentre aan de Berg 29. De schuur links hoorde bij een boerderij van de 
Maatschappij van Welstand die door de familie Huizing werd gepacht. In 
1926 werd de boerderij met schuur gesloopt. Het balkon van het gemeente-
huis is versierd. Het trapje is blijven staan. De schutters zijn niet geünifor-
meerd, maar dragen een armband. Wij denken dat het gaat om de burger-
wacht die na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd opgericht. En dan 
hebben we meteen een jaartal: ergens tussen 1918 en 1926. Wie kent de 
foto en weet er meer van?
Omdat de foto niet op het Eeneind is gemaakt, is hij niet in het boek Nuenen 
op het randje opgenomen. Maar zo kunt u er toch nog van genieten.

Nuenen.

Nieuwe dienstregeling Bravo 
Met ingang van 15 december wijzigt de dienstregeling van de bussen in Zuid-
oost-Brabant. Hierdoor is het mogelijk dat routes anders lopen, haltes zijn veran-
derd of nieuwe vervoersvormen worden geïntroduceerd in bepaalde gebieden. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat streeklijnen de functie overnemen van stadslijnen, 
verbindingen tussen bussen en treinen sneller worden, nieuwe scholierenlijnen 
ontstaan en reisvormen flexibeler worden.
Ga naar www.bravo.info/dienstregeling2020 om alle wijzigingen te bekijken. Be-
kijk voor vertrek de reisplanner om niet voor verrassingen te komen staan.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
 Zondag 1 december
Nederwetten 1 - N. Woensel 1  14.30
Nederwetten 2 - UNA 15  . . . . . . 10.00
SBC 8 - Nederwetten 3  . . . . . . . . 10.00
Nederwetten 4 - SV Valk. 5  . . . . 11.00
De Valk VR1 - Nederw. VR1  . . . . 10.00

RKGSV GERWEN
 Zondag 1 december
RKGSV 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - PSV 2  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij
RKGSV 4 - RKSV Nuenen 9  . . . . . 11.00
Beerse Boys VR3 -RKGSV VR1  . . 10.00

•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 DECEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

KOM NAAR DE WINKEL
VOOR DE ALLERBESTE DEALS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS • GROOT ASSORTIMENT OUTDOOR & SPORT
GRATIS PARKEREN • PERSOONLIJKE EN DESKUNDIGE BEGELEIDING

BLACK FRIDAY. 
NO WAY.
VOOR DE ALLERBESTE DEALS
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BIJ INLEVERING VAN DE BON
UIT DEZE KRANT**

20% korting
OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE

BON ROND DE LINDE WK 48✃

**Alleen de originele bon, geknipt uit de editie Rond de Linde WK 48 is geldig. MAX. 1  PER KLANT

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

Adventure Store      
is altijd de beste keuze!
Black Friday? No Way! Bij Adventure Store Helmond gelden áltijd de beste 
prijzen en de scherpste deals voor alles op het gebied van sport- en outdoor 
benodigdheden. En dat met de bekende persoonlijke bediening, het assor-
timent met topkwaliteit merken en het gratis parkeren voor de deur.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

Kortingen tijdens Black Friday lijken 
vaak gunstig, maar schijn bedriegt. In 
veel gevallen zijn de Black Friday Deals 
niet zo mooi en gunstig als ze lijken, al-
dus de consumentenbond. Uit een 
eerder artikel van het Eindhovens Dag-
blad bleek ook dat 71 procent van de 
Nederlanders de kortingen niet uniek 
vindt.
Gelukkig biedt Adventure Store áltijd 
de beste acties en prijzen. Kom snel 
naar de winkel en profiteer nu van 
twintig procent korting op een pro-
duct naar keuze bij inlevering van de 
originele bon uit deze krant. En als je er 
dan tóch bent, vergeet dan niet om 
eens te kijken naar alle prijspakkers en 
andere opruimacties die op dit mo-
ment in de winkel aanwezig zijn.

Daarnaast gelden er super acties tot 
en met 15 december met twintig pro-
cent korting op alle tassen, 15 procent 
korting op alle winterjassen, dertig 
procent korting op alle kinderregen-
laarzen en twintig procent korting op 
kampeer- en recreatie spullen zoals re-
laxstoelen, barbecues, slaapzakken, 
matten, tenten en alle accessoires. 
Naast hoge kortingen, kun je ook reke-
nen op een uitstekende service en 
goedpassend advies. Onze outdoor 
adviseurs staan voor je klaar om je te 
helpen! Of je nu op zoek bent naar een 
perfect paar wandelschoenen óf een 
gloednieuwe barbecue, Adventure 
Store heeft het allemaal! 
Kijk ook voor alle details op de site 
www.adventurestore.nl

EMK - Mifano  2-0
Door John de Jong

EMK begon afgelopen zondag prima aan de thuiswedstrijd tegen Mifano. In 
de eerste helft stond de organisatie goed en werd op het gehele veld vroeg 
druk gezet, waardoor Mifano nauwelijks in haar spel kon komen. Na 19 mi-
nuten spelen was er de verdiende voorsprong voor EMK: een prima voorzet 
van Daan de Jong werd door Kevin Aarts afgerond, 1-0. In het restant van de 
eerste helft bleef EMK de bovenliggende partij en was de 1-0 voorsprong 
een juiste afspiegeling van de verhoudingen op het veld.

fase van de wedstrijd was er na een 
prima doorgekopte bal van gelegen-
heidsspits Luke Hilt, de afronding 
door Daan van de Ven (2-0) die een 
zwaarbevochten overwinning voor 
EMK uit het vuur sleepte.
Met name het veldspel van EMK in de 
eerste helft, biedt ruimschoots aan-
knopingspunten voor de komende 
wedstrijden.

Mifano kwam in de tweede helft beter 
uit de kleedkamer dan EMK en het 
zette ook direct druk, waarna EMK 
zich slechts kon beperken tot uitver-
dedigen en vertrouwen op de snelle 
omschakeling van het middenveld en 
de aanvallers. EMK probeerde door 
tactische wissels de vaart uit het spel 
van Mifano te halen en ook meer druk 
naar voren te ontwikkelen. In de slot-

40e Jeugdveldrit 
Lieshout
 
Zondag 1 december wordt voor de 
40e keer een jeugdveldrit georgani-
seerd in Lieshout. Wielrennertjes in de 
leeftijd van 8 tot en met 14 jaar met 
een KNWU licentie komen naar Lies-
hout voor hun wedstrijd.
Om twaalf uur is de start voor de jong-
ste categorie en er volgen dan nog 
zes wedstrijden. De wielrennertjes ko-
men uit heel Nederland. Ook is er een 
Lieshoutse afvaardiging in de vorm 
van Nina en Nick van Eck.
Het weiland is weer ter beschikking 
waar start en finish plaats vinden. De 
‘Duvelsberg’ is voor veel categorieën 
de scherprechter.
 

Jeugd BCL 
hekkensluiters  
in D-klasse
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout speelt dit jaar voor de eerste 
keer mee in de competitie van de Hel-
mondse Badminton Bond (HBB). De 
beide jeugdteams zijn ingedeeld in 
de D-klasse, die achteraf gezien iets te 
hoog gegrepen lijkt te zijn. Tóch kan 
de jeugd nu volop badmintonnen en 
genieten van het spelen van wedstrij-
den. Vooral de onderlinge partij tus-
sen de beide BCL teams is een hoog-
tepunt, dat deze keer door BCL-D2 is 
gewonnen.

 BCL-D2

Zwemmers Z&PV Nuenen 
schitteren bij BWK
Door Martin de Wildt

Ook in het tweede weekend van de Brabantse Winterkampioenschappen 
hebben de zwemmers van Z&PV Nuenen weer schitterende prestaties neer-
gezet. Een van de hoogtepunten was de 4x50wissel mix estafette bij de ju-
nioren die zeer verrassend brons pakten.

 Het slotstuk van het kampioenschap 
was de 4x100vrij heren met voor Nue-
nen Ruud, Milan, Wouter Sijmons en 
Alexander aan de start. In een onge-
meen spannende strijd tussen 3 ploe-
gen leek de ploeg genoegen te moe-
ten nemen met het zilver, maar door 
een te snelle overname van de snelste 
ploeg werd het toch een gouden af-
sluiting voor Z&PV Nuenen.

Sinds 2 jaar staan er bij de kampioen-
schappen gemixte estafettes op het 
programma, met 2 dames en 2 heren 
per ploeg. Dit weekend was de 
4x50wissel aan de beurt en daarop 
pakte de juniorenploeg van Nuenen 
het brons. Eunice van Ekert (rug), Flo-
ris Sonneveld (school), Reno van der 
Spoel (vlinder) en Liselot van der Vel-
den (borstcrawl) verbeterden hun in-
schrijftijd van 2.18.53 naar 2.11.19, ge-
noeg voor de 3e plaats.

Het was een van de vele medailles die 
mee naar Nuenen werden genomen:
Floris Sonneveld pakte brons op de 
100ss plus zilver en een NJJK kwalifi-
catie op de 400ws.
Voor Ruud van Heerbeek was er zilver 
op de 100ss en brons op de 200ss, 
voor Alexander zilver op de 200vlin-
der met een NK limiet. Milan Meurs 
stelde zijn 50rug limiet veilig met zil-
ver in 27.63, pakte brons op de 100vrij, 
dook voor het eerst onder de minuut 
op de 100rug in 59.72 (brons + slag-
roomtaart van de trainer) en voegde 
daar op de 50vlinder ook nog brons 
aan toe.
Bij de dames grossierde Nikita van 
den Ouden ook dit weekend in me-
dailles met brons op de 200rug, 200ws 
en 100vlinder (met 1.04.40 onder de 
1.05 en dus ook taart van de trainer) 
en zilver op de 800vrij. Kayley Mc 
Ateer pakte brons op de 100vlinder 
en plaatste zich met 1.07.29 vrijwel 
zeker voor de NJJK. Bronzen junioren ploeg van Z&PV Nuenen

Vijfde wedstrijd wederom goede opkomst met goed spel

Gerry Dekkers     
voor de tweede maal winnaar
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag werd alweer de 5de rik wedstrijd gespeeld bij de suppor-
tersclub RKSV Nuenen. De organisatie kan met een tevreden blik terugzien 
op een weer geslaagde avond en steeds meer spelers vinden de weg naar de 
RKSV Nuenen voor een gezellig avondje rikken.

Voor de pauze was het Gerry Dekkers 
die de basis voor de overwinning had 
gelegd en met een mooie score van 
103 punten de leiding nam. Na de 
pauze werd er weer volop gestreden 
voor de overwinning en met name 
Gerard van Orsouw bleef tot het ein-
de strijden voor de overwinning maar 
bleef uiteindelijk steken op 91 pun-
ten, goed voor de tweede plaats. Al bij 
al weer een zeer geslaagde avond rik-
ken bij de supportersclub.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week een prooi voor John Verbakel.

Uitslag rikken 22 november
1 Gerry Dekkers   103 punten
2 Gerard van Orsouw  91 punten
3 Ad Vogels  80 punten
4 Netty de Louw  75 punten
5 Bernard de Louw 71 punten
6 Henny Noyen 62 punten
7 Jan Bertelink  55 punten
8 Ruud Vogels  49 punten
9 Wil Marquenie  46 punten
10 Frans Foolen 44 punten

Vrijdag 29 november is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.00 uur.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

Voor de tweede maal dit seizoen was 
het Gerry Dekkers die met de over-
winning richting Lieshout vertrok. 
Er werd deze avond in hoog tempo en 
op hoog niveau gespeeld. 

Gerry Dekkers (links)  wordt gefeliciteerd 
door jurylid Ludo vd Berg 
(foto Hub Marquenie)

BAVOS - RKGSV  0-3
Door Jack de Loo

Een sterke start van RKGSV leverde direct een goede kans voor Rico Hen-
drikx op. Zijn schot werd door de keeper van BAVOS goed tot corner ver-
werkt. De thuisspelende ploeg had het moeilijk met het spel van RKGSV en 
kwam niet onder de druk vandaan. 

te rode kaart waardoor BAVOS met 10 
man verder moest. Ruststand 0-2. Na 
de rust hetzelfde spelbeeld. RKGSV dic-
teerde het spel en liet het balletje lo-
pen. BAVOS was met 10 man niet bij 
machte om gevaarlijk te worden. De 
Gerwenaren kregen verschillende mo-
gelijkheden om een hogere uitslag 
neer te zetten. Het was echter alleen 
Bjorn Kreemers die na een goede voor-
zet van Tom van den Berk de bal tegen 
de touwen joeg, 0-3. Met Jasper Schaap 
voor Rico Hendrikx en Jasper Coenraad 
voor Bjorn Kreemers speelde RKGSV de 
wedstrijd simpel uit.
Zondag 1 december speelt RKGSV op 
de Polder de derby tegen EMK. Aan-
vang 14. 30 uur.

In de 22ste minuut leverde dit de 0-1 
op. Bjorn Kreemers stuurde met een 
prachtige pass Rico Hendrikx weg, al-
leen voor de keeper schoof hij beheerst 
de bal in de uiterste hoek. Na een 
mooie combinatie tussen Tim van Ber-
lo, Daan De Loo en Rico Hendrikx was 
het bijna meteen weer raak. Helaas kon 
Rico zijn voet net niet tegen de voorzet 
aanzetten. Toch liet de 0-2 niet lang op 
zich wachten. Een vrije trap van Gijs 
Vorstenbosch werd door de BAVOS 
keeper losgelaten, Rico was er als de 
kippen bij om de bal binnen te tikken, 
0-2. In de 40ste minuut moest aanvoer-
der Stefan Fabrie (BAVOS) aan de nood-
rem trekken toen Daan De Loo hem te 
snel af was, dit resulteerde in een direc-

Wijziging startplaats bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de zondagmorgenwandeling bij de Nuenense wandelsport-
verenging WSV is in de maand december de ingang van het tennispaviljoen op 
sportpark de Lissevoort. Op zondagmorgen om 09.00 uur vertrekken 2 groepen, 
ieder in een eigen tempo, voor een sportieve wandeling van maximaal 2 uur door 
de mooie Nuenense omgeving. Iedereen is welkom om ook eens vrijblijvend mee 
te wandelen. Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie. Ook kunt u mailen naar het secretariaat, secretariaat-wsv@outlook.
com. Voor meer info: www.wsvnuenen.nl

Landschapswandeling 
Papenvoortse Heide
Donderdagmiddag 5 december or-
ganiseert IVN Nuenen voor belangstel-
lenden een landschapswandeling van 
2,5 uur naar de Papenvoortse Heide. 
Deelname is gratis.
De Papenvoortse Heide kenmerkt zich 
door zijn zandpaden, vennen, zandver-
stuivingen, dennenbospercelen en 
open heidegebieden. Bij de laatste hei-
des in het gebied achterhalen we de 
naam Papenvoortse Heide en kijken 
we naar de veranderingen in het land-
schap. De Grensdijk, met zijn historie, 
markeert de grens tussen Nuenen en 
Helmond. Kortom: een wandeling om 
te ontdekken hoe het gebied zich de 
laatste honderd jaar ontwikkeld heeft. 
Stevig schoeisel wordt aanbevolen en 
honden mogen helaas niet mee.
We vertrekken per fiets om 13.00 uur 
bij Het Klooster aan het Park in Nuenen 
en de wandeling begint om  13.15 uur 
bij het gebouw van de Scouting Ru-
dyard Kipling aan Papenvoortse Heide 
5b, Nuenen. Voor inlichtingen kunt u 
bellen met Remy Luijten, 06-30773734.
www.ivn.nl/nuenen
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ALLEEN OP GESELECTEERDE ITEMS. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

PULLOVER + SHIRT
DEAL! VAN 189,90
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