
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

Eindejaars 
spaaractie 
winkelcentrum 
Kernkwartier
De laatste maand van het jaar komt er-
aan! Gedurende de hele maand decem-
ber kunt u kassabonnen sparen bij win-
kelcentrum Kernkwartier Nuenen. Spaar 
voor € 150,-  aan kassabonnen en stop 
deze in de daarvoor bestemde envelop-
pen. Deze enveloppen zijn te verkrijgen 
in het winkelcentrum en worden in Nue-
nen, volgende week geleverd bij de 
Rond de Linde! Deponeer uw volle enve-
lop in de daarvoor bestemde brieven-
bussen in het winkelcentrum en maak 
kans op geweldige prijzen. Een nieuwe 
flatscreen smart tv, een Nintendo 
Switch, € 250,- cash en meerdere ca-
deaubonnen van het Kernkwartier! U 
kunt het allemaal winnen door deel te 
nemen aan deze geweldige eindejaars-
actie! Dus sparen maar!

Veldsink Advies voor 
het tweede jaar op rij 
grootste onafhankelijk 
intermediair 
van Nederland

Nieuwbouwplan   
De Beekse Tuin 
in verkoop

St Leergeld 
neemt afscheid 
van 
Theo Swinkels
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Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Een wintercheck bij
Quik Service Nuenen.
Wel zo verstandig!

Met 4 tot 6 bloem schermen, 

in 12cm-pot. Excl. 

sierpot. 3.99
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Bezoek onze 
sfeershow!

Grote kerstster

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Zondag 8 december

WereldLichtjesDag Nuenen
Op zondag 8 december vanaf 18.30 uur vindt voor de vierde 
keer WereldLichtjesDag Nuenen plaats in het Boordhuys, 
Boord 37 te Nuenen. Op WereldLichtjesDag worden we-
reldwijd overleden kinderen herdacht door om 19.00 
uur een kaarsje te branden en hun namen te noemen. 
Zo ook in Nuenen, waar het Boordhuys beschikbaar 
wordt gesteld om deze avond mogelijk te maken. Deze 
bijeenkomst is bedoeld voor ouders/families die een 
kind verloren. 

van degene die 
u wilt herdenken. 
Voel u van harte wel-
kom! 

Deze avond wordt georganiseerd 
door Michelle van Hout Ritueelbege-
leiding onder de vlag van de Stichting 
Two Tone, een ideële stichting uit 
Geldrop die projecten ontwikkelt op 
het gebied van kunst en cultuur, met 
name voor kinderen en jongeren. Dit 
project wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Gemeente Nuenen.

Michelle van Hout zorgt voor een be-
tekenisvolle inhoud van het program-
ma. Net als vorig jaar zal de avond ook 
dit jaar met professionele live muziek 
worden omlijst. Heleen Bartels zingt 
en begeleidt zichzelf met haar harp. 
De bijeenkomst zal binnen plaatsvin-
den. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, 
graag van tevoren aanmelden bij Mi-
chelle van Hout via een mail aan: info@
michellevanhout.nl of via haar website 
www.michellevanhout.nl onder ver-
melding van uw naam, aantal perso-
nen dat komt en uiteraard de naam 

WereldLichtjesDag Nuenen
Op zondag 8 december vanaf 18.30 uur vindt voor de vierde 
keer WereldLichtjesDag Nuenen plaats in het Boordhuys, 
Boord 37 te Nuenen. Op WereldLichtjesDag worden we-

Voel u van harte wel-

Winkelcentrum Kernkwartier      
wordt flink gerenoveerd

Eef Imming wordt verplaatst naar ‘een 
straatje’ tegenover de Jumbo ingang. 
Hetzelfde geldt voor Sanders Mode. 
Andere ondernemers die daarop aan-
sluiten zijn Risjamo, de Bloemist en 
Gall en Gall. Het Kruitvat komt op een 
locatie tussen Action en de kapsalon.
Dennis vervolgt: ”De Kapsalon en de 
Snackbar krijgen ieder een eigen ingang 
zodat ze niet gebonden zijn aan de ope-
ningstijden van het winkelcentrum.

De vloer, de verlichting en de plafonds 
worden aangepakt. De indeling zal 
een flinke wijziging ondergaan en de 
passage zal aangepast worden aan de 
nieuwe situatie zodat alle winkels weer 
goed bereikbaar zijn. Over de derde in-
gang, waar eerder de drogist geves-
tigd was, is men nog in bespreking 
met de instanties die er iets over te 
zeggen hebben en is mede afhankelijk 
van het plan Mijlpaal.
Dennis Wouterse die voor BanBouw 
het beheer onroerend goed doet, ver-
telt enthousiast: “Op de plaats van de 
huidige Albert Heijn komt de Lidl su-
permarkt. De sleuteloverdracht zal 
plaats vinden op 16 januari. In de vrij-
komende ruimte van AH wordt eerst 
plaatsgemaakt voor een tijdelijke Ris-
jamo en de bloemist. Hun huidige pan-
den worden aangepast voor de defini-
tieve uitvoering”.
De Kik gaat het winkelcentrum verla-
ten en die plaats wordt onder meer ge-
bruikt om de passage te verlengen.

Door Gerrit van Ginkel

BanBouw, de huidige eigenaar van WC Kernkwartier, start zeer binnenkort 
met een ingrijpende renovatie en modernisering van het ruim 40jaar oude 
winkelcentrum.

De slager Vogels en bakker Gebackerij 
blijven op die plaats evenals 
Jumbo, Action en de Check Before bij 
de ingang”.
Apotheek Wammes zal eind januari 
openen in het voormalig pand van de 
drogist. De vestiging aan de Parkstraat 
gaat dan sluiten. De nieuwe huisart-
senpost op het parkeerterrein tussen 
de school en het winkelcentrum gaat 
waarschijnlijk deze week al open. 

Na de renovatie zullen de lelijke hek-
ken voor lege winkels verdwenen zijn 
zodat het centrum een vriendelijker 
aanzien krijgt en dat komt het winke-
len weer ten goede. De geldautomaat 
van RABO blijft in de buitengevel 
naast de nieuwe snackbar.
De uiteindelijke oplevering van de he-
le renovatie zal waarschijnlijk medio 
2020 zijn

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64
www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
keurslager 

VerkoopSter gevraagd
Fulltime / Parttime

Voor meer informatie bel:



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Deze vrijwilligers 
adviseerden daarnaast ook over de brandveiligheid, over het hebben 
van een vluchtplan en wat de juiste plekken zijn om melders te plaat-
sen. Eind 2018 is het project offi cieel beëindigd.

Heeft u om wat voor reden dan ook in het verleden niet deelgeno-
men aan het project of bent u later in Nuenen komen wonen? Voor 
onze (nieuwe) inwoners blijven wij de mogelijkheid bieden voor een 
huisbezoek inclusief het plaatsen van rookmelders en geven van 
brandveiligheidsadvies. Aanmelden kan via het online aanmeldfor-
mulier op onze website of via telefoonnummer 040-2631 631. Via 
dit telefoonnummer en het contactformulier op onze website kunt 
u ook storingen doorgeven aan rookmelders in uw koopwoning als 
deze eerder via het project Nuenen (Brand)Veilig zijn geplaatst.

Lees meer op www.nuenen.nl/brandveilig

VERGUNNINGEN     
PERIODE 25-11-2019 EN 02-12-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Beekstraat,  Het oprichten van 2 twee-kappers en 
hoek De Beekse Tuin 8 levensloopbestendige patiowoningen
Beekstraat 16 Wijzigen gebruik: Yogastudio 
Schout Appelslaan 24 Wijzigen gebruik: 
 Huisvesten 4 gehandicapten 
Alvershool, naast 3A Plaatsen tijdelijke woonunit 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Panneveld en Drieloper Plaatsen geluidsscherm 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Heuvelplein Gerwen Carnavalstent 14 t/m 16 feb 
 en 21 t/m 25 feb
De Koppel 1 Nederwetten Horeca Carnaval 17 en 18 januari 
Collse Hoefdijk 24 Horeca Nieuwjaarsbijeenkomst 
 OCN 6 jan 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
25-11-2019 Alvershool  Vastgesteld bestemmingsplan 
  (nabij 3a) ‘Buitengebied Alvershool ongenum-
   merd (nabij 3a) Ruimte voor Ruimte 
   2019’ gemeente Nuenen c.a. 
25-11-2019 Alvershool  Vastgesteld bestemmingsplan 
  ongenummerd ‘Buitengebied, herziening alvershool 
   ongenummerd Ruimte voor ruimte 
   2019’ gemeente Nuenen c.a. 

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

Bij een hittegolf:
•  Drink per dag twee liter water.
• Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.

Ordeverstoring
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
• Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de

autoriteiten op.
• Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 

batterijen.
• Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 

om overbelasting van het net te voorkomen.
• Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 

van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 

Schakel gas en elektriciteit uit.
• Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
• Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 

calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 

ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.

• Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
etenswaren.

• Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 

ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.

• Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
tocht, liefst midden in het huis of gebouw.

• Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   

mogelijk.
• Kunt u het gebouw niet meer verlaten?

Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
u kan zien.

• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
• Loop niet onnodig over de snelweg.
• Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 

en ambulance.
• Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   

en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
• Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
• Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van 

de daders, neem dan contact op met de politie.

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 

gebruik meteen weggooit.
• Was regelmatig uw handen.
• Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 

meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
bescherm uw hoofd en nek met uw armen.

• Gebruik geen liften.
• Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil

liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen. 

•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 

afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
• Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 

water, dekens en warme kleding mee.

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

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

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

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

Heeft u na Sinterklaas veel afval van dozen,
papier of tempex? Breng het gratis naar de 
milieustraat in de 24/7 brenghoek.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

AFVALKALENDER 2020
In de eerste week van januari is de nieuwe digitale afvalkalender 
2020 beschikbaar. Op dit moment is wel de maand januari 2020 
zichtbaar. Wilt u voor u zelf een printje maken voor het hele jaar 
2020, wacht dan even tot de nieuwe versie 2020 online is. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
MILIEUSTRAAT
• Kerstavond 24 december tot 16.00 uur open
• 1e en 2e kerstdag 25 en 26 december gesloten
• Oudjaarsavond 31 december tot 16.00 open
• Nieuwjaarsdag 1 januari gesloten

SAVE THE DATE -     
NIEUWJAARSONTMOETING
De gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting is op donderdag 2 januari 
2020 in Het Klooster, Park 1 te Nuenen. 

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

GAST VAN DE RAAD
Maak kennis met het werk van de gemeenteraad
De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei be-
sluiten die uw leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, 
werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Hoe gaat die besluit-
vorming in z’n werk en kunt u daar nog invloed op uitoefenen? Op 
deze en andere vragen geeft de gemeenteraad graag antwoord.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maar het is 
ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’ de raadsvergadering te be-
zoeken. Dit is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te 
laten maken met het werk van de raad.

Wat kunt u verwachten?
Om 18.00 uur verwelkomt een aantal leden van een politieke partij 
uit de Nuenense gemeenteraad u in Het Klooster, Park 1. Onder het 
genot van een broodje en koffi e vertellen zij u meer over het gemeen-
tebestuur, het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke be-
sluiten tot stand komen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u 
in de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering live 
volgen. Na afl oop is er gelegenheid voor een drankje en praat u nog 
even na met raadsleden. 

Bent u er bij op 12 december 2019?
Stuur dan een email naar griffi e@nuenen.nl of bel 040 - 2631 679. 
Liever een andere keer? Dat kan ook. We horen het graag.

Namens u werken we aan een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Eeneind. 
Hopelijk tot ziens in de raadzaal!

Gemeenteraad Nuenen c.a.

RESERVEREN TAXBUSRITTEN 
FEESTDAGEN
Tijdens de feestdagen is de dienstverlening van Taxbus aangepast. 
Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht 
worden alleen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden 
geadviseerd de ritten tijdens de feestdagen tijdig aan te melden. 

Vaste ritten vervallen op feestdagen
Vaste ritten die op een offi ciële nationale feestdag vallen, worden 
uit de planning verwijderd. Klanten die hun vaste rit ook op 1e of 
2e kerstdag of op Nieuwjaarsdag willen maken, dienen dit apart en 
tijdig door te geven!

Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke kerstdagen willen wij u natuurlijk het best 
mogelijke vervoer bieden. Wij adviseren u daarom om op tijd uw 
ritten voor de kerstdagen te reserveren. De vervoerders kunnen dan 
het beste inspelen op uw vervoervraag en alvast een passende rit-
planning maken. Reserveert u vóór zondag 22 december 2019, 16.00 
uur, dan kunnen wij uw rit op het gewenste tijdstip inboeken. Re-
serveert u later, dan is de kans groter dat uw rit niet geheel volgens 
uw wens gepland kan worden.

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer stopt het Taxbusvervoer op ou-
dejaarsavond eerder dan normaal. De laatste Taxbusritten op 31 
december 2019 worden om 22.15 uur gereden. 

Voor rolstoelgebonden klanten wordt een uitzondering gemaakt 
omdat zij doorgaans geen alternatieve mogelijkheden hebben om 
vervoer te regelen. Zij kunnen op verzoek ook tijdens de nieuwjaars-
nacht door Taxbus worden vervoerd. Voor rolstoelritten tijdens de 
nieuwjaarsnacht gelden de volgende voorwaarden:
De rit kan geboekt worden t/m zaterdag 28 december 2019, 16.00 
uur via de reserveringslijn van Taxbus (0800-0234 795).
De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de be-
perkte beschikbaarheid kan het voorkomen dat klanten niet hele-
maal op het gewenste tijdstip worden vervoerd. 
In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één sociaal of 
medisch begeleider meereizen. 

NUENEN (BRAND)VEILIG
Gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)
Veilig’. Doel was het aantal brandslachtoffers te verlagen door het 
geven van voorlichting en het plaatsen van rookmelders. In de af-
gelopen jaren hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers 
bijna 3.500 rookmelders geplaatst in zowel huur- als koopwoningen 

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.

VERGADERING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 10 december komt de wijkraad Eeneind in openbare ver-
gadering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De ver-
gadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte 
welkom. Meer informatie: www.eeneind.net/wijkraad

RAADSVERGADERING 12 DECEMBER 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbe-
horende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

12 december 2019 Raadsvergadering
locatie: Het Klooster, aanvang 19.30 uur

 Onderwerpen o.a.
 • Locatiekeuze nieuwbouw De Hongerman
 • Modules mobiliteitsbeleid
 • Visie op Nuenen c.a.
 • Groenbeheerplan 2020-2026
 • Nota duurzaamheid 2019-2023
 • Evaluatie reclamebelasting 2019
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht. Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 
of email griffi e@nuenen.nl



Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Dagelijks vers “uit eigen keuken,”
kant en klaar maaltijden

Shoarma pakket
.................. 500 gram vlees, 5 broodjes en saus 7,45
Meattruffel
“Super van Smaak” .........................100 gram 2,25
Katenhaasje
“Varkenshaas met katenspek” .............3 stuks 7,95
Serrano Ham
“Topper uit Spanje” ........................125 gram 3,95
Gegrilde
Kippenpoten .............2 stuks 3,50
Kippannetje
“Roerbak van kip, paprika, ui 
en crème fraïche” ...........................100 gram 1,80

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

GRILL

VLEESWAREN

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

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

Met kerst thuis koken
met een beetje Pezzaz?

Dat kan!
Pezzaz heeft aanvullende producten

voor uw kerstdiner thuis.

Ga naar www.restaurantpezzaz.nl
en klik op de ‘Kerst bij Pezzaz’ button

voor verder informatie.

R E S T A U R A N T

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

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

voor uw kerstdiner thuis.

Ga naar www.restaurantpezzaz.nl
en klik op de ‘Kerst bij Pezzaz’ button

voor verder informatie.

Parkstraat 10a
www.slijterijvanlieshout.nl

Tel: 040 - 283 16 65

Wij wensen u fijne 
kerstdagen en een 

bruisend nieuwjaar!
Voor relatie- of 

kerstpakketten kunt u ook 
bij ons terecht!

Cointreau
Triple Sec 0,7lt.   €19,95 

Café Marakesh
Koffielikeur   0,7lt. €10,95

Highland Park 12y
2 glazen kado 0,7lt. €39,50

Gorter
Jonge Jenever 1lt.  €11,50

Jägermeister
Met 2 glaasjes 0,7lt.€14,95
Met zakflacon 0,7lt. €16,95

Fonseca
Bin No. 27

Reserve Port     €15,95
Glenfiddich 12y

Single malt 0,7lt.   €32,50
Kopke 10y

Tawny port 10y.     €18,50
MVSA Cava
Brut of Demi-sec

Per fles € 9,95

Aromo
Chardonnay of Carménère

Chili, 5 + 1, per fles  €6,95
Acties geldig van 5 dec. t/m 31 dec. 

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

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

Chinees - 
Indisch 
specialiteiten 
restaurant

MAANDMENU DECEMBER

voor 2 personen 1895

# Mini Loempia’s (6 stuks)

# Kipsaté (2 stuks)

# Foe Yong Hai 
 omelet met diverse groente

# Babi Pangang in pikante saus

# Teriyaki Yu
 gefrituurde tongscharfilet in teriyakisaus

# Kip met champignons
 plakjes maiskipfilet met champignons

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

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

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

All You Can Asian menu

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Zin in een bijbaantje!

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

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

smolders.schoenen@planet.nl

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

smolders.schoenen@planet.nl

BEGIN UITVERKOOP

10%
40%

30%10%
20% 40%

50% DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen NuenenM.U.V. DOORLOPENDE COLLECTIE

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 



Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

SSS190902_advertentie__sinterklaas_295x225_Rond_de_linde_uncoated.indd   1 11-11-19   10:28

www.vansantvoort.nl
Paterslaan 2a -  Helmond  -  tel. 0492-525552  -  info@helmond.vansantvoort.nl

GEZOCHT 

voor serieuze opdrachtgever:

Een woonhuis op een perceel van 5.000 m² tot 3 ha. met, bij voorkeur, 
een agrarische bestemming en gelegen in Nuenen of directe omgeving.

U kunt contact opnemen met Dirk van Santvoort via tel. 06-55821915 of 
per e-mail: dirk@vansantvoort.nl.

Uw informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden.

e een e e e ee n e n e
en n e n en e e e e en en n e n

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Allround Timmerman

e e een e en e n

e e e en e e n e ee

Wij bieden:
e n e e en n n e e e

e n e en e en e n e e  e n e e  en n
n   en e e e un e e en

Heeft u interesse?

Bel ons even voor een kennismakingsgesprek!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene
die wij zoeken? Neem dan contact op met onze HR-Manager
Jeanne de Laat via telefoonnummer 06-50412221 of per
mail j.d.laat@gss-groep.nl.

Systrad Bouwbedrijf B.V.
Kerkakkers 15
5674 RP Nuenen
Tel.: 040 - 283 67 85
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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

Nieuwe Hongerman in Nuenen: 
Nu al te klein
Op 12 december zal er in Nuenen een Raadsbesluit genomen worden tussen 
een aantal uitgelichte voorkeursvarianten over de locatie van de nieuwe ‘toe-
komstbestendige’ sporthal De Hongerman in Nuenen. De collectieve binnen-
sportverenigingen en gebruikers van de huidige hal; BCN(Badminton), Achil-
les’71(Basketbal), HC Nuenen(Hockey), NKV(Korfbal) en Nuvo’68(Volleybal), 
staan open voor de mogelijkheden die een nieuwe of gerenoveerde hal met 
zich mee brengt, echter trekken zij de daadwerkelijke toekomstbestendig-
heid van een dergelijke hal, zoals genoemd een van de voornaamste uit-
gangspunten in het voorliggende raadsvoorstel, ten zeerste in twijfel.

nense sportverenigingen naar sport-
hallen buiten Nuenen omdat ook de 
lokale gymzalen niet beschikbaar zijn. 
Naar verwachting zal dit percentage 
over de aankomende jaren alleen maar 
toe te nemen met de uitbreiding van 
Nuenen West en de lange termijn ver-
jonging van de Nuenense bevolking. 
Vooral voor de jongere jeugdleden is 
uitwijken naar sporthallen buiten Nue-
nen onmogelijk volgens de binnen-
sportverenigingen, maar zoals het er 
nu uitziet, ook onvermijdelijk.

In de meest recente informatieavond 
die de gemeente op 22 oktober 2019 
voor alle gebruikers van De Honger-
man organiseerde werd, tot goede 
hoop van de sportverenigingen toe-
gelicht dat er bij nieuwbouw sprake 
zou zijn van een toename in vierkante 
meters. Dit zijn echter geen bruikbare 
vierkante meters voor de sportbeoefe-
naars, maar bedoeld voor de verfraai-
ing van gangen en hallen en het uit-
breiden van de materiaalopslag. De 
binnensportverenigingen begrijpen 
de wens om de sporthal enigszins te 
verfraaien of een “up-lift”, zoals de wet-
houder dat noemt. Prioriteit voor de 
verenigingen ligt, ongeacht de geko-
zen variant, nadrukkelijk bij de kwali-
teit in het gebruik van de sporthal en 
de gelijkblijvende huurkosten.

De Binnensportverenigingen hebben 
geen voorkeur voor locatie, nieuw-
bouw of renovatie. De sportverenigin-
gen vinden het belangrijker dat ze hun 
normale programma kunnen blijven 
draaien gedurende bouw of verbouw 
en dat de huurkosten die van de ver-
enigingen worden gevraagd als ge-
volg van de totale kosten van de voor-
liggende opties constant blijven aan 
de huidige hal uitgebreid met 1/3 ex-
tra sportvloeroppervlak. 

De binnensportverenigingen blijven 
tot het laatste moment de nadruk leg-
gen op een werkelijk toekomstbesten-
dige hal voor de aankomende 30+ jaar. 
De noodzaak nu (12 dec 2019 a.s) snel 
een overhaast besluit te nemen, lijkt 
onverstandig. Zeker nu de Gemeente 
is begonnen noodzakelijke herstelstel-
werkzaamheden uit te voeren; onder-
houd was er al jaren niet meer uitge-
voerd. De vloer en verlichting zijn in-
middels in de zomervakantie weer he-
lemaal op orde gemaakt.

Al jaren hebben deze verenigingen te 
maken met een serieus capaciteitsli-
miet in sporthal De Hongerman. Ruud 
Moonen, de architect die namens de 
Gemeente Nuenen aan het project 
werkt, heeft in 2018 De Hongerman al 
als sporthal met de hoogste bezet-
tingsgraad in de regio bestempeld.
Het actuele gevolg van deze hoge be-
zettingsgraad is een uitwijking van ge-
middeld ongeveer 15% van alle trai-
nings- en wedstrijduren van deze Nue-

Thema-avond mobiliteit
Mobiliteit is een belangrijk onderwerp in de gemeente Nuenen. Daarom or-
ganiseert W70 een thema-avond over dit onderwerp. Wethouder Caroline van 
Brakel zal hier -samen met de verkeersdeskundige van de gemeente- een toe-
lichting op geven. De avond wordt gehouden op maandag 9 december 
om19.30 in de commissiekamer van het gemeentehuis. Iedereen is welkom.

Een aanzet tot beleid is door de com-
missie Ruimte naar de gemeenteraad 
gestuurd. Een goed moment om de 
stand van zaken eens te bekijken. 
Daarom organiseert W70 een thema-
avond over dit onderwerp. Wethouder 
Caroline van Brakel zal de huidige 
stand van zaken toelichten en natuur-
lijk vragen beantwoorden. 
Gezien het beperkt aantal plaatsen 
wordt u gevraagd zich vooraf per email 
aan te melden: secretariaat@w70.nl of 
bellen met Harrie van der Meijden: 06-
54923747

De mobiliteit in Nuenen is een onder-
werp wat veel vragen oproept. Wat 
doen we aan de opstoppingen op de 
Smits van Oyenlaan? Is er een alterna-
tief voor het doorgaand verkeer van en 
naar Lieshout, Beek en Donk en Ge-
mert? Wat zijn de alternatieven?
Wat zijn bundelroutes? Hoe verloopt 
de samenwerking met Eindhoven en 
Helmond?
Wat zijn de eerste indrukken van de blau-
we zone? Moeten er meer faciliteiten ko-
men voor fietsers? Wat doen we met de 
ontsluiting naar de Helmondweg? 

Mobiliteit is een belangrijk onderwerp in de gemeente Nuenen. Daarom or-

Senergiek geeft tips    
aan Nuenense ouderen

Hoe kun je je 
� nanciële positive 
verbeteren?
Als je weinig inkomsten hebt moet je 
zorgen dat je optimaal gebruik maakt 
van alle ondersteunende mogelijkhe-
den die er worden geboden door de 
overheid, de gemeente, de belasting-
dienst. Er blijft jaarlijks heel veel geld 
liggen wat daarvoor is bedoeld maar 
wat niet wordt opgevraagd. Maak ge-
bruik van de mogelijkheden die u wor-
den geboden en krijg op die manier 
meer financiële armslag.
Hoe doet u dat? De Nuenense oude-
renbonden SENERGIEK (KBO) en PVGE 
hebben samen een aantal vrijwilligers 
met kennis van zaken, die dat voor alle 
Nuenense ouderen graag en gratis wil-
len uitzoeken. Stuur een e-mail met 
uw naam en telefoonnummer naar: 
ts@senergiek-nuenen.nl en wij nemen 
contact met u op.
Er wordt bekeken of u in aanmerking 
komt voor huur- en/of zorgtoeslag, 
vrijstelling van Gemeentelijke- en Wa-
terschapslasten, of er bijzondere bij-
stand verkregen kan worden via Socia-
le Zaken van de Gemeente voor nood-
zakelijke uitgaven. Denk daarbij aan 
een bril, hoortoestel, thuiszorg, enzo-
voorts. Er zijn aanvullende uitkeringen 
en ondersteuning mogelijk van de Ge-
meente. Een onvolledige AOW uitke-
ring kan wellicht aangevuld worden. 
Op AOW en pensioen wordt belasting 
ingehouden, door aftrekbare posten 
kunt u daarvan weer wat terugkrijgen. 
Alles wat in uw specifieke situatie mo-
gelijk zou kunnen zijn wordt onder-
zocht. Dus: laat geen geld liggen, het is 
er en wellicht ook voor u! 

Sinds de o�  ciële start 2 maanden geleden hebben we bij AutoMaatje Nue-
nen niet stilgezeten. Dankzij de inzet van een enthousiaste groep van ca 30 
vrijwilligers en 2 coördinatoren zijn er in korte tijd zo’n 100 deelnemers in-
geschreven en 200 ritten verzorgd voor dankbare deelnemers, dat blijkt wel 
uit de reacties: begeleiding van deur tot deur, ondersteuning in de wachtka-
mer, een kopje ko�  e, een leuk gesprek en samen lachen. 

matig is meer nodig en dan ontpoppen 
onze vrijwilligers zich als echte Maatjes. 
Dan bieden ze ondersteuning, letterlijk 
of figuurlijk. Er is een luisterend oor of er 
worden gezamenlijk herinneringen op-
gehaald. De chauffeur, het Maatje helpt 
waar nodig, al naar gelang de wens en 
behoefte van de deelnemer. Iedere be-
hoefte telt en dus kan het zomaar ge-
beuren dat je als vrijwilliger toch maar 
even de deur dicht doet wanneer de 
deelnemer dat vergeet, gezamenlijk een 
voorstelling bijwoont of gaat winkelen.
AutoMaatje Nuenen is nu al trots op haar 
vrijwilligers die zich zo veel moeite ge-
troosten om een dorpsgenoot een ple-
zier te doen. AutoMaatje is ook trots op 
al die deelnemers die de stap zetten om 
zich aan te melden zodat het wat makke-
lijker wordt om weer ergens te komen. 
We krijgen wel eens de vraag of Auto-
Maatje niet gewoon luxe vervoer is. Stel 
je eens voor dat je slechtziend bent, wat 
moeilijker ter been of je kunt vanwege 
gezondheidsproblemen van je partner 
niet meer samen op pad. Hoe fijn is het 
dan dat er dorpsgenoten zijn die je hier-
bij willen helpen, belangeloos en met 
aandacht. Bij Automaatje Nuenen gun-
nen we onze deelnemers die “luxe” van 
harte!

info@automaatjenuenen.nl / tel. 040 
711 44 62 (ma t/m vrij 9.00-12.00 uur).
www.automaatjenuenen.nl

Hoe gaat dat nou, deelnemer worden bij 
AutoMaatje? Het begint veelal met een 
telefoontje van een dorpsgenoot die 
zich aan wil melden. Via onze collega’s 
van de LEV-groep komt de aanvraag bij 
AutoMaatje terecht. Wij maken een af-
spraak om bij mijnheer en/of mevrouw 
thuis alles rustig uit te leggen en het aan-
meldingsformulier in te vullen. Dat eer-
ste bezoek maakt vaak al duidelijk hoe 
nodig AutoMaatje is. 
Daarna kunnen er ritten worden aange-
vraagd. Soms is een gewenste rit de aan-
leiding voor inschrijving, een andere 
keer schrijft een deelnemer “uit voor-
zorg” in.
Met 1 telefoontje, via de LEV-groep, 
vraagt de deelnemer een rit aan. Na een 
aanvraag gaan we een chauffeur zoeken 
en streven hierbij naar de “perfecte 
match”. Hierbij kijken we naar adressen, 
beschikbaarheid, hoge/lage instap auto, 
kosten, mogelijkheid om een rollator 
mee te nemen, etc. 
Wat voor ritten hebben we zoal gereden 
en, waar gingen ze naar toe? Er waren 
noodzakelijke ritten zoals een bezoekje 
aan het ziekenhuis maar ook familiebezoe-
ken, samenkomsten en bijv. een uitstapje 
naar een plaatselijk tuincentrum waar 
deelnemer en chauffeur samen genoten 
van al dat moois en een kopje koffie. 
Soms is hoofdzakelijk passend vervoer 
nodig, bijvoorbeeld als er even een 
griepprik gehaald moet worden. Regel-

ANWB AutoMaatjeANWB AutoMaatje

Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer a ankelijk van 
anderen? En moet u daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB 
AutoMaatje komt u weer onder de mensen!

Nuenen
Vervoerservice voor en door eigen inwoners
• Voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
• Alle inwoners van de gemeente Nuenen kunnen

gebruik maken van ANWB AutoMaatje Nuenen

Meer informatie of meedoen?
Bel: 040 - 711 44 62
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 uur 

Mail: info@automaatjenuenen.nl
Of kijk op www.automaatjenuenen.nl 

Wilt u een rit maken? Vraag die dan minimaal 2 werkdagen ervoor 
aan.

Mede mogelijk gemaakt door 4.500.000 ANWB Leden

Veldsink Advies voor het tweede 
jaar op rij grootste onafhankelijk 
intermediair van Nederland
Veldsink Groep prolongeert de titel ‘grootste onafhankelijke intermediair’ 
van Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse am: top 100 lijst van het � nanciële 
platform am: waar de 100 grootste intermediairbedrijven van Nederland in 
vertegenwoordigd zijn.

potheken, verzekeringen en pensioe-
nen investeert het bedrijf in langduri-
ge relaties met particulieren en onder-
nemers, met als missie het bieden van 
financiële rust.

In 2008 kwam het Nuenense bedrijf 
nog nét niet in de top 50 van de am: 
top 100 lijst, wat laat zien dat Veldsink 
Advies de laatste jaren sterk is ge-
groeid. In 2018 werden de activiteiten 
uitgebreid in Overijssel, Brabant, Zuid-
Holland en Zeeland. In 2019 zijn ook 
Gelderland, Utrecht en Drenthe daar-
aan toegevoegd. Inmiddels heeft het 
bedrijf vijftig kantoren verspreid over 
negen provincies in Nederland en dit 
aantal stijgt nog steeds.
Henri & Jeannette Veldsink, eigenaren 
Veldsink Advies: “Wij geloven sterk in 
de kracht van dichtbij. Zo weten we 
wat er speelt en lopen klanten eenvou-
dig bij ons binnen voor een goed ad-
vies, ook zonder afspraak. Het is super 
om te zien dat steeds meer klanten 
hun financiële situatie aan ons toever-
trouwen. We zijn daarom ook enorm 
trots op al onze toegewijde collega’s 
die zich hier dagelijks voor inzetten. 
Dankzij hen mogen wij de titel van 
grootste onafhankelijk intermediair 
prolongeren.” 

Over Veldsink Advies
Familiebedrijf Veldsink Advies staat al 
ruim 40 jaar symbool voor persoonlijk 
en onafhankelijk financieel advies. Met 
dienstverlening op het gebied van hy-

Jeannette en Henri Veldsink, 
directie Veldsink Advies.

Charmeo� ensief gebruikers 
Het Klooster
Op maandagavond 2 december was er in Het Klooster een besloten, infor-
matieve Raadssessie over o.a. de toekomst van Het Klooster. Raadsleden 
kregen van Esther Hartzema (verbindingso�  cier voor Het Klooster) een 
presentatie over de inhoud van het plan en het proces dat met gebruikers is 
doorlopen. 

gemeenschappelijke en gedeelde vi-
sie menen we dat deze de toekomst 
van Het Klooster niet in de weg zullen 
staan. Als teken van onze verbonden-
heid werden daarna nog kerstkransjes 
uitgedeeld. Het is immers goed luiste-
ren met iets lekkers bij de koffie!

Namens betrokken gebruikers 
van Het Klooster,

Marian Vissers (Cultuur Overdag)

Onder regie van Esther zijn wij als ge-
bruikers, binnen de gestelde kaders, 
de afgelopen maanden intensief en in-
houdelijk met elkaar in gesprek ge-
weest over onze wensen ten aanzien 
van Het Klooster. We hebben met el-
kaar gebrainstormd, zijn met elkaar op 
stap geweest, hebben elkaar leren 
kennen en zijn elkaar gaan waarderen. 
Samen zijn ideeën en visies ontwik-
keld voor een Klooster 3.0. Dit alles 
heeft geresulteerd in de presentatie 
van Esther over het concept en visie 
voor Het Klooster, inclusief een im-
pressie van een architect over een 
door ons noodzakelijk geachte ver-
bouwing.

Om te benadrukken dat wij als gebrui-
kers volledig achter de presentatie 
over Het Klooster staan hebben we, 
voorafgaand aan de vergadering, de 
aanwezige raadsleden kort toegespro-
ken. Hen werd gevraagd de presenta-
tie over Het Klooster welwillend en 
met een positieve mindset te beluiste-
ren. We weten dat er nog diverse hob-
bels te nemen zijn, maar vanuit een 
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Om te benadrukken dat wij als gebruikers 
volledig achter de presentatie over Het Klooster 
staan hebben we, voorafgaand aan de 
vergadering, de aanwezige raadsleden kort 
toegesproken. Hen werd gevraagd de presentatie 
over Het Klooster welwillend en met een 
positieve mindset te beluisteren. We weten dat er 
nog diverse hobbels te nemen zijn, maar vanuit 
een gemeenschappelijke en gedeelde visie 
menen we dat deze de toekomst van Het 
Klooster niet in de weg zullen staan. Als teken 
van onze verbondenheid werden daarna nog kerstkransjes uitgedeeld. Het is immers 
goed luisteren met iets lekkers bij de koffie! 
 
Namens betrokken gebruikers van Het Klooster, 
Marian Vissers (Cultuur Overdag) 
 

Veel trekpaarden 
op internationale 
veulenkeuring  
in Gerwen
De internationale veulenkeuring brengt 
aardig wat trekpaarden op de been bij 
het Gerwense kerkplein. Zaterdag 14 
december om tien uur begint deze keu-
ring in de dorpskom van Gerwen. Het 
traditionele evenement is aantrekkelijk 
voor publiek en fotograferende en fil-
mende belangstellenden. 
Ruim tachtig veulens tot en met drie 
jaar oud afkomstig uit ons land en uit 
België hebben hun komst naar Ger-
wen aangekondigd. De paarden din-
gen mee naar de diverse kampioen-
schappen. Er komt ook een hengst 
met afstammelingen naar de keuring. 
De organisatie is bij de Stichting Cen-
trale Veulenkeuring Gerwen in ervaren 
handen. Het is reeds de 59ste keer dat 
er in Gerwen een veulenkeuring wordt 
gehouden. Tussen tien en drie uur ko-
men de paarden in actie. Rond half één 
is er een lunchpauze en daarna gaat de 
keuring verder. Iedereen is welkom en 
de toegang is gratis. 
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Dienstverlening     
Taxbus feestdagen
Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op ou-
dejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen 
rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd de rit-
ten tijdens de feestdagen tijdig aan te melden. 

doorgaans geen alternatieve moge-
lijkheden hebben om vervoer te rege-
len. Zij kunnen op verzoek ook tijdens 
de nieuwjaarsnacht door Taxbus wor-
den vervoerd. Voor rolstoelritten tij-
dens de nieuwjaarsnacht gelden de 
volgende voorwaarden:
De rit kan geboekt worden t/m zaterdag 
28 december, 16.00 uur via de reserve-
ringslijn van Taxbus (0800-0234 795).
De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 
1.30 uur. Vanwege de beperkte be-
schikbaarheid kan het voorkomen dat 
klanten niet helemaal op het gewens-
te tijdstip worden vervoerd. 
In de nieuwjaarsnacht kan per pashou-
der maximaal één sociaal of medisch 
begeleider meereizen. 
Vaste ritten die op een officiële natio-
nale feestdag vallen, worden uit de 
planning verwijderd. Klanten die hun 
vaste rit ook op 1e of 2e kerstdag of op 
Nieuwjaarsdag willen maken, dienen 
dit apart en tijdig door te geven.
Voor meer info zie www.taxbus.nl

Reserveren
Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke kerstdagen wil-
len wij u natuurlijk het best mogelijke 
vervoer bieden. Wij adviseren u daar-
om om op tijd uw ritten voor de kerst-
dagen te reserveren. De vervoerders 
kunnen dan het beste inspelen op uw 
vervoervraag en alvast een passende 
ritplanning maken. Reserveert u vóór 
zondag 22 december, 16.00 uur, dan 
kunnen wij uw rit op het gewenste tijd-
stip inboeken. Reserveert u later, dan is 
de kans groter dat uw rit niet geheel 
volgens uw wens gepland kan worden.

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer 
stopt het Taxbusvervoer op oudejaars-
avond eerder dan normaal. De laatste 
Taxbusritten op 31 december worden 
om 22.15 uur gereden. 

Voor rolstoelgebonden klanten wordt 
een uitzondering gemaakt omdat zij 

Reumacafé
Reumavereniging Regio Eindhoven or-
ganiseert het Reumacafé, een plek 
waar gezelligheid voorop staat en de 
handen bezig zijn met een knutsel-
werkje of een spelletje. Een plaats waar 
je elkaar ongedwongen kunt ontmoe-
ten, een praatje kunt maken maar ook 
stil kunt genieten van een kopje koffie 
of thee. Reumacafé, iedere eerste 
maandag van de maand om 14.00 uur.
Data: 6 januari, 3 februari, 2 maart, 6 
april, 4 mei om 14.00 uur in Wijkcen-
trum ’t Slotje, Kastelenplein, Eindho-
ven. Voor leden, niet leden en belang-
stellenden. Aanmelden is niet nodig en 
de toegang is gratis. Contactpersonen: 
Lillian Korremans (lillian@korremans.nl) 
en Corry Huffenreuter (06 48 69 18 61).

Extra kerstconcert ‘Paulus Schäfer invites’ 

Gipsyjazz in kerstsfeer 
Maandag 23 december is de virtuoze accordeonist Dominique Paats te gast 
bij ‘Paulus Schäfer invites’ in Gerwen. Die dag zijn er twee gipsyjazzconcer-
ten in kerstsfeer in muziekcafé De Stam. Omdat de belangstelling voor het 
avondoptreden zo groot is wordt om drie uur een extra concert gegeven. 
Voor dit middagconcert kunnen nog toegangskaarten gereserveerd 
worden. 

Dominique Paats treedt op als gast-
muzikant met het trio van Paulus Schä-
fer dat verder bestaat uit ritmegitarist 
Martin Limberger en contrabassist 
Noah Schäfer. Er wordt ook gezongen 
en de concertgangers mogen meezin-
gen. 

Kaarten reserveren
Voor ‘Paulus Schäfer invites’ kunnen 
voor tien euro per stuk kaarten gere-
serveerd worden op info@sintimusic.nl 
of via SintiMusic 06 8193 5569. Het op-
treden met Dominique Paats is maan-
dagmiddag 23 december in café De 
Stam in Gerwen, aanvang 15.00 uur. 

Accordeonist Dominique Paats en 
sologitarist Paulus Schäfer……… 

Ontspanningsmiddag    
de Zonnebloem
Op 26 november was de laatste ontspanningsmiddag van dit jaar voor de gasten 
van de Zonnebloem. Voor deze laatste middag hadden wij de heer Frans van den 
Bogaard van het Vincentre uitgenodigd voor het geven van een presentatie over 
‘het leven van Vincent van Gogh’ hier in Nuenen. Frans begon zijn verhaal met het 
vertellen hoe de familie van Gogh hier terecht was gekomen en hoe de familie 
hier leefde. Daarna ging zijn presentatie verder, speciaal over het leven van Vin-
cent van Gogh en vooral over de tijd die hij in Nuenen door heeft gebracht. Frans 
toonde daarbij veel foto’s van diverse projecten. Het huisje waarin hij heeft ge-
woond, de schilderijen die hij hier geschilderd heeft en de plekken waar hij schil-
derde. Frans gaf bij iedere foto, elk schilderij, elk huis etc. een prachtige uitleg. Hij 
liet ook aan de gasten zien welke oude projecten hier in Nuenen aanwezig en nog 
herkenbaar zijn. Hij wist door zijn duidelijke presentatie de aandacht van ie-
dereen tot het laatst toe vast te houden. Er volgde een groot applaus door de gas-
ten. Zij waren bijzonder content met deze fijne middag.

Film Amnesty Nuenen
Op donderdag 12 december vertoont 
de Werkgroep Amnesty Nuenen i.s.m. 
de Protestantse kerk ‘De Regenboog’ 
de film ‘Black Butterflies’.

Over de � lm
Zuid-Afrika, jaren zestig. Kunstenares 
Ingrid Jonker (Carice van Houten) ver-
zet zich met haar controversiële dicht-
bundels tegen de censuur en apart-
heidspolitiek van de Nasionale Party, 
waarvoor haar vader (Rutger Hauer) 
minister is. Politieke onenigheid drijft 
vader en dochter steeds verder uiteen. 
Ook haar grote liefde, schrijver Jake 
Cope, kan Ingrid geen geluk en ge-
moedsrust brengen.
Het belang van het werk van Ingrid 
Jonker voor de Zuid-Afrikaanse cul-
tuur wordt 29 jaar na haar dood pas er-
kend nadat Nelson Mandela haar ge-
dicht “Die Kind” voordraagt bij zijn eer-
ste rede voor het Zuid-Afrikaanse par-
lement in 1994.

De film begint om 20.00 uur in De Re-
genboogkerk, Sportlaan 5 in Nuenen. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur en de 
toegang is gratis.

Op reis naar de Zuid-    
en de Noordpool
Bé van Gulderen heeft twee wel zeer bijzondere reizen gemaakt. Niet een 
reisbestemming die velen van ons gemaakt hebben. Het is natuurlijk ook wel 
iets heel anders dan naar de Franse binnenlanden. In 2016 en 2018 heeft hij 
namelijk twee expeditie cruises gemaakt naar de Noordpool en naar de Zuid-
pool. In het noordelijk poolgebied was dit rondom Spitsbergen. En in het 
Zuiden rondom het Antarctische schiereiland. Twee zeer bijzondere reizen.

koffie al voor je klaar. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden en je hoeft je niet 
op te geven. 
Welkom bij de WLG; werkgroep leef-
baarheid Gerwen. D’n Heuvel, Heuvel 
11. werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com, tel: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Bé wil graag zijn persoonlijke ervarin-
gen met ons delen. Als bezoeker van 
de grootste ijsvelden van de wereld 
heeft hij veel geleerd over de diversi-
teit van de flora en de fauna in de bei-
de poolgebieden. Bé komt hierover 
vertellen op 9 december om 14.00 uur, 
maar een half uurtje eerder staat de 

Nieuwbouwplan      
De Beekse Tuin in verkoop
Op dinsdag 10 december start de verkoop van kleinschalig nieuwbouwplan 
De Beekse Tuin in Nuenen. De start verkoop vindt plaats in De Watermolen 
van Opwetten in Nuenen van 18.00 tot 20.00 uur.

Tijdens de start verkoop op dinsdag 10 
december is alle informatie over het 
plan en de villa’s beschikbaar. De ma-
kelaars staan u graag te woord om u 
volledig te informeren. Bij interesse 
kunt u zich inschrijven voor vrijdag 20 
december 10.00 uur, dan vindt de eer-
ste toewijzing plaats. 
Meer info www.debeeksetuin.nl

Het project bestaat in totaal uit 12 luxe 
villa’s. In een hof dat bereikbaar is van-
uit De Beekse Tuin worden 8 exclusie-
ve levensloopbestendige villa’s gerea-
liseerd met een meer dan volledig 
woonprogramma op de begane 
grond. Aan de Beekstraat komen 4 ro-
yale twee-onder-een-kapvilla’s op gro-
te percelen. 

Vrijwilligersavond Scouting 
Zaterdag 23 november was het zover; de vrijwilligersavond van scouting 
Rudyard Kipling Nuenen. Een avond waarop we onze vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet. Deze avond stond ditmaal in het teken van het thema ‘Talent 
Show’ waarvoor de blokhut ook was omgetoverd tot een mooie feestzaal. 
Lekker gourmetten terwijl ondertussen volop entertainment aanwezig was. 

zich met alle liefde voor onze groep in-
zetten en dat waarderen wij ontzet-
tend! 
De verschillende leidinggroepen van 
de speltakken hadden diverse acts 
voorbereid. Zo kwam er een waar wa-
terballet voorbij, een ‘Umbrella’ act van 
de Baseballs. Een ABC-tje zoals je nog 
nooit hebt meegemaakt en een ware 
datingshow. Ook werd er nog bijna lei-
ding als meubels verkocht en begon 
en eindigde de avond met twee acts 
van de look-a-like van Queen. We Will 
Rock You, nou inderdaad! Geslaagde 
avond en vrijwilligers van harte be-
dankt! 

Maar wie zijn de vrijwilligers dan alle-
maal? Want je hebt natuurlijk de lei-
ding die elke week een programma 
voor de kids verzorgt en bestuur dat 
zorgt dat alles op rolletjes loopt. Maar 
wat dacht je van de klusclub, voor als 
er weer eens iets kapot is, of de poets-
club voor een daadwerkelijk grondige 
schoonmaakronde, of de inkoop, want 
de voorraad loopt niet vanzelf naar 
binnen, of de scoutingloterij organisa-
tie en wat dacht je van de neuzel-
marktcommissie want dat is ook een 
hele klus! De webmasters, kledingbe-
heer of kookstaf die vakantie opne-
men om voor de leden tijdens het 
kamp te koken. Het onderhoud van 
het terrein, de blokhut en alle elektra. ‘t 
Saluutje schrijvers en andere PR ver-
zorgers. De lunchclub, materiaalbe-
heerders, verhuur en vergeten we de 
functionarissen bijna, die zorgen er bij-
voorbeeld onder andere voor dat lei-
ding gekwalificeerd is. Zoals je kan le-
zen een hele grote groep mensen die 

dankt! 

Sunny Blues Nuenen presenteert: 

The Goshawks 
Op zondagmiddag 8 december vanaf 
15.30 uur spelen The Goshawks het dak 
eraf bij Café Schafrath. Deze bluesband 
staat garant voor een middag vol met 
een afwisselende blues stijlen. Chicago 
Blues, Texas Blues, Rock & Roll, Rocka-
billy; om er maar wat te noemen. De ge-
louterde bandleden laten zich inspire-
ren door onder andere Jimmy Vaughan, 
BB King, Little Walter, Red Devils, Fabu-
lous Thunderbirds en vele anderen. Stil-
staan is deze middag geen optie in hét 
bluescafé van de regio Eindhoven. 
Sunny Blues Nuenen organiseert in sa-
menwerking met Café Schafrath blues 
optredens in Nuenen en deze zijn al-
tijd gratis te bezoeken. Interesse? 
Meldt u dan aan voor de gratis nieuws-
brief via de website: www.sunnyblue-
snuenen.nl. Dan mist u nooit een op-
treden en veel gezelligheid. 
Datum: 8 december, 15.30 uur. Entree 
gratis. Locatie: Café Schafrath, Park 35 
Nuenen 
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vr 06 DEC T/m vr 20 dec

ZA 07 DEC 20:45 u

sacred reich  
AWAKENING TOUR 2019 
+ SPECIAL GUEST NIGHT DEMON 
zo 08 dec 16:00 u

we stood like kings 
KOYAANISQATSI USA 1982 
vr 13 DEC 20:30 u

andy marcelissen 
HIJ KOMT HIJ KOMT  
za 14 dec 21:00 u

infected 
TECHNO MUSIC ONLY   
zo 15 dec 20:15 u

olga vocal ensemble 
KERST MET OLGA VOCAL ENSEMBLE 

ZA 21 dec 21:15 u

stardusters
NEIL YOUNG TRIBUTE 

podium

film

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

THE ADDAMS FAMILY (NL) NU
Grappige animatiefilm over de griezelfamilie. 
THE ADDAMS FAMILY (NL)
Grappige animatiefilm over de griezelfamilie. 
THE ADDAMS FAMILY (NL)

LAST CHRISTMAS V.A. 5 DEC
De bitterzoete kerstklassieker van het jaar!

ECHO V.A. 12 DEC
Menselijke eindejaar film uit IJsland. 

THE TWO POPES V.A. 12 DEC
Inkijk in het leven van de twee pausen.

NOG TE ZIEN TOT 19 JAN! 
Negen kunstenaars werd gevraagd om 

IKEA-meubels als uitgangspunt te 
gebruiken voor hun kunstwerken. 

v.a. 6 mrt: world press photo 
exhibition 2019 helmond
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VR 06 DEC T/M VR 20 DEC

THEATERSPEELHUIS.NL

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

Het ideale presentje voor de feestdagen! 
Meer info via theaterspeelhuis.nl/cadeau

DE 
SPEELHUIS

CADEAUBON

VR 06 DEC  20:15 u MUZIEK

DENNIS VAN AARSSEN 
& BIG BAND
Start spreading the news (laatste kaarten)

ZA 07 DEC  20:15 u CABARET

ARIE & SILVESTER 
WIE?

ZO 08 DEC  10:30 u JEUGD

POPPENKAST ZIPSOP (3+)
Erik Gruijters & Nettie v.d. Kerkhof

ZO 08 DEC  15:00 u MUZIEK

MICHELINE VAN HAUTEM 
& ERWIN VAN LIGTEN
Zing, vecht, huil, bid…

DI 10 DEC  20:15 u DANS

ISABELLE BEERNAERT
Laat me

WO 11 DEC  20:15 u MUZIEK

SOUTH AFRICAN ROAD TRIP
Good Hope

DO 12 DEC  20:15 u CABARET

RONALD SNIJDERS
Groot Succes 2

VR 13 DEC  20:15 u TONEEL

ARJAN EDERVEEN 
& JACK WOUTERSE
ZIN (laatste kaarten)

ZA 14 DEC  19:00 u JEUGD

HIPPE GASTEN (6+)
Doe mij een liedje speciaal

WO 18 DEC  20:15 u CABARET

ROB SCHEEPERS
Scheepers checkt uit (uitverkocht)

DO 19 DEC  20:15 u MUZIEK

FRANCIS VAN BROEKHUIZEN 
& GREGOR BAK
Bij twijfel hard zingen

GEEF EENS 
EEN AVOND THEATER

CADEAU!

Hippe gasten in Het Speelhuis
De internationaal bekende rockband Hippe Gasten komt op 14 december 
naar Het Speelhuis! Met hun rock-hits speciaal voor kids maken ze stilzitten 
onmogelijk. Een echte theatertour vol met liedjes en andere bijzondere 
momenten!

Nieuwsgierig geworden? Bestel kaar-
ten via theaterspeelhuis.nl 
Theatertip! Kaarten voor deze show 
zijn hét perfecte cadeautje voor tij-
dens de feestdagen. 
Zaterdag 14 december • 19.00 uur • 
www.theaterspeelhuis.nl

In ‘Doe mij een liedje speciaal’ (6+) 
worden liedjes besteld, zoals je een 
frietje bestelt aan de balie van de 
snackbar. Je krijgt een kijkje in de keu-
ken van deze topmuzikanten, waarbij 
ze ieder lied overgieten met een rock-
sausje. Door middel van sfeer, een 
schitterende ambiance en songs van 
het album ‘Komkommermaarbij’ be-
leef je een avond om nooit te verge-
ten! Een lekker uitje voor het hele ge-
zin, want ook bij ouders vallen deze 
rockers in de smaak… 
Op internationaal vlak kent de razend 
populaire rockband al enige tijd 
grootse successen. Afgelopen jaar 
gingen ze voor de zesde keer op tour-
nee door China(!) Sinds 2018 begint 
men in Nederland ook steeds meer 
hoogte te krijgen van de groep. “Ein-
delijk komt Nederland erachter dat 
we best een bijzonder bandje zijn” al-
dus de groep. Afgelopen november 
waren ze volop in de media met hun 
Sinterklaas-hit ‘Fan van Sinterklaas’! 

A capella kerstshow     
in De Cacaofabriek
Zondag 15 december zal in De Cacaofabriek in Helmond een speciale kerst-
show worden opgevoerd. Deze avond zal Olga Vocal Ensemble, een interna-
tionale a capella groep, het podium betreden van de Helmondse popzaal. 
Verwacht deze avond prachtige hymns en kerstklassiekers uit alle windstre-
ken, opgevoerd met het unieke ‘Olga’ geluid. 

De kersttour van Olga Vocal Ensemble 
is daarmee ook niet meer weg te den-
ken. Deze avond zul je betoverd wor-
den door de prachtige stemklanken 
van de heren, alsmede door hun en-
thousiasme en humor. Een prachtig 
begin van de feestdagen in de pop-
zaal van De Cacaofabriek. Kaarten 
voor deze avond kosten €15,- in de 
voorverkoop. De show start om 20.15 
uur. Meer informatie is te vinden via 
www.cacaofabriek.nl 

Het Olga Vocal Ensemble is gevormd 
aan het conservatorium in Utrecht. 
Met leden uit IJsland, Nederland, En-
geland en Rusland passeren meerde-
re stijlen en genres de revue. Na shows 
in Nederland, een tour door de Ver-
enigde Staten en de standaard tours 
door IJsland zullen de mannen van 
Olga Vocal Ensemble hun stemklan-
ken nu ook ten gehore brengen in 
Helmond. 
Het ensemble staat bekend om hun 
bijzondere muzikale combinaties 
waarmee ze moeiteloos een over-
gang maken van klassieke stukken 
naar het populaire repertoire. Zo 
maakten ze al eens een mix van Hilde-
gard von Bingen uit de 12e eeuw met 
Beyoncé. Maar ook Scandinavische 
stukken en volksmuziek zullen niet 
ontbreken. Op hun album ‘Vikings’ 
zijn onder andere olga-versies van Bj-
ork, Grieg en Sibelius te horen. 

‘Just Us’ in Het Klooster 
Vocal group Just Us brengt een programma met uitersten, bekend en onbe-
kend, jazz en pop, klassiek en modern, stuk voor stuk muzikale pareltjes 
waarvan een aantal in de lijn van de Swingle Singers, Real Group en Penta-
tonix. Perfect a capella gezongen en gebracht met een vleugje humor. In de 
sfeervolle Christmasspecial ‘An A Capella Christmas’ komt al deze diversiteit 
in kerststijl voorbij, afgewisseld met nummers uit het reguliere repertoire.

sen komen uit de regio Zuid Oost Bra-
bant en Limburg en staan onder muzi-
kale leiding van Angelo Smulders die 
ook in Nuenen geen onbekende is op 
muziekgebied.

In de sfeervolle theaterzaal van Het 
Klooster zult u genieten van verras-
send repertoire en hoort u bekende 
kerstmuziek in een nieuw jasje. Mis het 
niet! Wij zien u graag op zaterdag-
avond 21 december in theater Het 
Klooster, aanvang 20.15 uur.

Een aantal jaren geleden heeft Just Us 
een aantal keren succesvol opgetreden 
in Het Klooster, het publiek was steeds 
erg positief en enthousiast. Nu komt 
Just Us wederom naar Nuenen, nu met 
haar Christmasspecial. Just Us bestaat 
al bijna 35 jaar en is een toonaange-
vende groep die haar stempel heeft 
gedrukt op de vocale lichte muziek in 
Nederland. Vele prijzen, nationaal en 
international vielen haar ten deel.
Just Us heeft haar thuisbasis in Veldho-
ven maar de 14 zangers en zangeres-

Walsen als Doornroosje
Na een spetterende editie van ‘Hello Vienna’ in 2016 is het tijd voor een ver-
volg. Wenen komt naar Nuenen toe op zaterdagavond 25 januari 2020! Het 
GMK, toonaangevend orkest met grootse concerten, speelt dan het Nieuw-
jaarsconcert in Weense stijl. 

vullen met nieuwe, bijzondere thema-
concerten. Deze jaaropening is alvast 
spetterend! 

Het GMK, musicalgroep Kapsones en 
sopraan Anja van Engeland hopen jul-
lie allemaal te zien op zaterdag 25 ja-
nuari in de Clemenskerk te Nuenen. 
Start concert: 20.00 uur (zaal open 
vanaf 19.30 uur). Kaarten à €12,50 zijn 
NU te koop bij Jumbo Ton Grimberg 
(Smidse 1, Nuenen), Tuinderbedrijf An-
dré van Rooij (Alvershool 5A, Gerwen) 
en via de website:
www.gerwensmuziekkorps.nl

Om je helemaal in de Oostenrijkse 
hoofdstad te wanen, zal de entourage 
verzorgd worden door Musicalgroep 
Kapsones en zullen de orkestleden 
zich in hun mooiste jurken en pakken 
hijsen. Pracht en praal staat centraal in 
deze productie die in de stijlvolle am-
biance van de Clemenskerk in Nuenen 
tot leven zal komen.
Ook de muzikaliteit spat er deze avond 
vanaf. Naast de geijkte Nieuwjaarscon-
certmuziek, zullen er ook andere stuk-
ken klinken. De wals van Doornroosje 
bijvoorbeeld of enkele aria’s gezongen 
door professioneel sopraan Anja van 
Engeland. Dat het GMK de samenwer-
king met deze zangeres aangaat is niet 
zo vreemd. Ze heeft een indrukwek-
kend repertoire van zangstukken en 
opera’s op haar naam staan. Deze erva-
ren sopraan is een graag geziene gast 
als concertzangeres en heeft al met 
veel orkesten opgetreden. Dat wordt 
genieten! 

Dit concert in Weense stijl is een prach-
tige manier voor het GMK om het jubi-
leumjaar te openen. Het orkest bestaat 
in 2020 60 jaar. De vereniging kijkt te-
rug op 60 bewogen jaren waar veel is 
veranderd en waar veel mooie mo-
menten aan elkaar geregen zijn. Zo 
wordt er nog graag teruggedacht aan 
het Eftelingconcert van vorig jaar of 
het bevrijdingsconcert van afgelopen 
september. 
De ideeën voor dit jubileumjaar zijn 
nog lang niet op. En dus zal 2020 zich 

WLG-concertreeks ‘Gerwen verrast met…’

Muzikale wereldreis met 
‘reisleider’ Gunnar Graafmans 
De veelzijdige muzikant Gunnar Graafmans nam zijn publiek in café De 
Stam in Gerwen zondagmiddag 1 december mee op een melodische reis 
rond de wereld. En de bezoekers gingen graag in op zijn uitnodiging om de 
wereldreis ritmisch te ondersteunen. 

Zangeres Eva Wiselius op 5 januari
Het volgende optreden in de WLG-
concertreeks ‘Gerwen verrast met…’ is 
5 januari. Dan komt Eva Wiselius, sin-
ger-songwriter uit Son, met band naar 
Gerwen. 
Dit concert in muziekcafé De Stam in 
Gerwen begint zondagmiddag 5 ja-
nuari om 14.00 uur. Bezoekers betalen 
7,50 euro bij binnenkomst en voor kin-
deren tot 16 jaar is de toegang gratis. 
Voor meer informatie: werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com of 06 
41102625.

‘Reisleider’ Gunnar Graafmans speelt 
wereldmuziek op veel slaginstrumen-
ten. Hij is drummer, percussionist. vi-
brafonist, toetsenist en componist. 
De musicus wist met speels gemak de 
bezoekers actief te betrekken bij zijn 
wereldreis. Een interactief concert dus, 
met veel voetenwerk, handgeklap en 
zang. Een meer dan geslaagde muzi-
kale middag, zowel voor de muzikant 
als voor de bezoekers. De zondagmid-
dagconcerten in muziekcafé De Stam 
zijn een activiteit van de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen (WLG). 

Vibrafonist Gunnar Graafmans in actie op een van de vele muziekinstrumenten die hij be-
speelde in ‘Gerwen verrast met…’ (foto Cees van Keulen)

Sfeervol winterconcert    
door zangkoor New Balance
Inmiddels is het een traditie geworden, dat zangkoor New Balance een winter-
concert verzorgt in de Regenboogkerk te Nuenen. Dit concert zal plaatsvinden 
op dinsdag 17 december. De kerk is open vanaf 19.00 uur, waar u met een gratis 
kopje koffie of thee wordt ontvangen. Het concert begint om 19.30 uur. De entree 
is incl. 2 consumptiebonnen.
Het repertoire bestaat uit sfeervolle liederen, passend in de stijl van Kerstmis. Ook 
worden er gastoptredens verzorgd door andere muzikanten. De gastmuzikanten 
zijn: Isa van Amersfort (viool), Elodie Guillanneuf (viool),  Tessa Veltman (cello).
Na afloop is er een gezellig samenzijn, waarbij door de koorleden hapjes geser-
veerd worden onder het genot van een lekker glaasje. Wij hopen op veel belang-
stelling.

Kerstkienen
Woensdag 18 december om 20.00 uur is 
het weer kerstkienen in het Dorpshuis 
in Lieshout. Kom kienen voor mooie 
kerstpakketten. De zaal is open om 
18.30 uur. Kom op tijd want vol = vol.
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LA DRESS EVENT 
6 DECEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

Pré-party op vr� dagmiddag, voorafgaand aan de feestdagen, 
mét muziek & w� nbar! Shop dé perfecte outfi t voor de feestdagen. 

Dit mag je niet missen!

Shop t� dens ons La Dress Event hét jurkje, broekpak of jasje 
waarmee je stralend aan het kerstdiner zit & waarmee je 

de ster bent op het oud & nieuw feest!

T� dens onze vr� dagmiddag pré-party trakteren we je op passende 
hapjes, drankjes en muziek & wordt je aangekleed door onze

La Dress stylist die je alles kan vertellen over de collectie, 
de pasvormen en de verschillende combinaties!

Tot vr� dagmiddag 6 december!

TEAM 
JOSÉ CUYPERS
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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

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

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

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

ACTIE
3 + 1 GRATIS

De actie loopt 
t/m 15 december 2019

Tijdens deze actie 
is het mogelijk om 

maten, modellen en 
kleuren met elkaar te 

combineren. 

Parkhof 1 - Nuenen
040 763 0415 
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Inzamelactie 
DE-punten voor 
Voedselbank 
Niet iedereen profiteert evenveel van 
een goedlopende economie. Duizen-
den gezinnen leven onder de armoede-
grens. Gelukkig kan de Voedselbank 
een aantal van deze mensen ondersteu-
nen met een wekelijks voedselpakket. 
Koffie is niet alleen lekker, maar staat 
ook voor een moment van ontspan-
ning. Wie wil dat niet? Koffie komt zel-
den voor in de pakketten van de Voed-
selbank. Een pak koffie in het pakket is 
een klein gebaar, maar wordt zeer ge-
waardeerd. De Voedselbank en de Li-
onsclub Nuenen schieten daarom te 
hulp met het inzamelen van Douwe 
Egberts-punten. De afgelopen drie 
jaar was dezelfde inzamelactie een 
groot succes. Alle reden om opnieuw 
de zegels te verzamelen. 
In Nuenen doen de vijf supermarkten 
Albert Heijn Parkstraat, Albert Heijn 
Kernkwartier, Jumbo Ton Grimberg, 
Jumbo Kernkwartier en Jan Linders 
mee. Daar kunt u vanaf nu t/m dinsdag 
24 december uw DE-punten inleveren 
in de speciale dozen.
De ingeleverde waardepunten wor-
den verzilverd voor pakken DE-koffie. 
Douwe Egberts steunt deze actie, want 
het merk wil mensen in Nederland 
dichterbij elkaar brengen. DE heeft 
dan ook toegezegd alle donaties met 
15% te verhogen! De pakken koffie 
worden gedoneerd aan de Voedsel-
bank Nuenen.

Kra, Kri, Kris ik wens dat 
Agrarisch Kinderdagverblijf 
Krakenburg geopend is!
Op vrijdagmiddag 29 november is het dan eindelijk zover, de o�  ciële ope-
ning! In de herberg op de boerderij is het al snel gezellig druk. De buurt-
vereniging van Olen en Stad van Gerwen, de deelnemers van de dagbeste-
ding met hun ouders en de vele mensen die een handje hebben geholpen bij 
de verbouwing van de boerderij, zijn aanwezig.

Onlangs was Burgemeester Houben 
deelnemer aan de Green-Friday actie 
bij Kringloopwarenhuis Het Goed in 
Nuenen. Houben mocht daar een win-
kelmand vullen voor een goed doel. 
Hij koos voor Kinderdagverblijf Boer-
derij Krakenburg. De opbrengst: een 
mand vol knuffels en speelgoed. Naast 
de mooie cadeaus brengt Houben ook 
mooie woorden en laat weten erg trots 
en vereerd te zijn met dit geweldige 
initiatief in Nuenen!

Bekende Nuenenaar en vriend van de 
Krakenburg, Thijs van de Meeberg, ver-
zorgt de presentatie vandaag. Hij trapt 
af met een ludiek filmpje met als 
hoofdrolspeler een drukbezette drieja-
rige Gus, de projectleider van de bouw. 
Met een speciaal toverstafje en de to-
verspreuk ‘Kra, Kri, Kris, ik wens dat de 
Boerderij geopend is!’, opent Burge-
meester Houben met Wethouder Stul-
tiëns onder toeziend oog van vele aan-
wezigen, officieel het nieuwe agrarisch 
kinderdagverblijf en de vernieuwde 
huiskamer voor dagbesteding op 
Boerderij Krakenburg. 
Samen met de initiatiefnemers Gerty, 
Kees en Riene wordt er op het erf van 
de boerderij met het uitspreken van de 
toverspreuk een kleurige spreuk te-
voorschijn getoverd. De letters vor-
men samen de tekst: ‘Voel je thuis op 
onze boerderij’, uitgebeeld door de 
deelnemers van de dagbesteding en 
het team van de Krakenburg. Als Bur-
gemeester Houben ook de slinger van 
(boeren)theedoeken weet open te to-
veren, kan iedereen naar binnen om 
de nieuwe ruimtes te bewonderen.

Piet slaapt in camper op 
Kindcentrum de Nieuwe Linde
Donderdagochtend 28 november komen alle medewerkers, kinderen en ou-
ders niets vermoedend aan bij Kindcentrum de Nieuwe Linde. Wat een nor-
male start van de dag zou zijn liep net even iets anders. Er stond een camper 
op het schoolplein, de deuren van school waren op slot en door de ramen 
was een enorme chaos zichtbaar. 

Ondertussen begon Piet zelf ook weer 
te zoeken en in elke klas vertelde hij 
wat hij kwijt was. “Ik ben iets heel be-
langrijks kwijt, namelijk mijn trein-
kaartje voor de stoomtrein. En alleen 
met dit kaartje kan ik terug naar Span-
je. Sinterklaas heeft nog zo gezegd dat 
ik goed op dit kaartje moest passen. 
Oh nee, wat zal Sinterklaas teleurge-
steld zijn in mij als ik zonder kaartje te-
rug kom. Daarom heb ik hier alles bin-
nenste buiten gekeerd, ik moet mijn 
kaartje vinden. En ik was zo moe dat ik 
even die camper heb geleend om in 
uit te rusten. Maar per ongeluk ben ik 
in slaap gevallen en net pas wakker ge-
worden door jullie gebonk en ge-
schreeuw.”
De beste manier om te helpen met 
zoeken naar het treinkaartje was door 
te beginnen met opruimen van alle 
rommel. Want wie weet ligt het kaartje 
er wel tussen. Alle kinderen hielpen 
fantastisch mee en binnen een half uur 
was de school weer keurig netjes. 
Piet bedankte alle kinderen voor het 
helpen met zoeken en deelde peper-
noten uit. De bodem van de zak met 
strooigoed kwam bijna in zicht en wat 
vond hij daar…. HET TREINKAARTJE!
Gelukkig had Piet vannacht nog wel 1 
ding goed gedaan, want alle schoen-
tjes waren gevuld. Wat een geluk!
Alleen had Ozosnel niet perse van-
nacht weer op school hoeven komen, 
hij had een heel spoor achter gelaten. 
Wat een stank!!

De kinderen vonden het allemaal maar 
vreemd en besloten toch maar even te 
controleren of er iemand in die camper 
zat. Na een tijdje op de deur te hebben 
geklopt en heel hard te hebben geroe-
pen kwam er ineens een nogal slaperi-
ge en misschien ook enigszins verwar-
de Piet de deur uit. “Oh nee, ik ben iets 
kwijt. Ik ben in slaap gevallen, ik ben 
iets kwijt! Helpen jullie mij alsjeblieft 
zoeken?” riep Piet naar de kinderen.
En vol enthousiasme renden alle kin-
deren achter Piet aan naar de deuren 
aan de zijkant van school. Piet bleef 
maar roepen dat de kinderen hem wel 
echt moesten helpen, hij was echt iets 
heel belangrijks kwijt. Alle kinderen 
renden naar hun klassen, wat een rom-
mel. Wat heeft Piet toch gedaan van-
nacht, wat kan hij kwijt zijn, dat hij zo-
veel rommel heeft moeten maken?!

St Leergeld neemt afscheid 
van Theo Swinkels
Hij was vanaf de oprichting in 2003 betrokken bij St. Leergeld in Nuenen, 
maar het begon allemaal in 1997, 22 jaar, geleden bij de oprichting van Plus-
minus in 2003. In het begin een werkgroep met een aantal participanten: de 
Nuenense kerken, de ouderenbonden, vakbond FNV, Dorpswerkplaats. 

secretaris, en was Netwerkbouwer in 
de Samenwerkende Organisaties met 
Vrijwilligers (SOV)
Twee maal werd Theo onderscheiden : 
eerst als lid, later als ridder Oranje Nas-
sau: een terechte erkenning van zijn 
vele activiteiten in en om Nuenen.
Theo stopt dan wel als secretaris bij St. 
Leergeld in Nuenen, maar Theo blijft 
zich inzetten voor het dorp. Zijn be-
trokkenheid is groot en van Theo gaan 
we nog vaak horen.

Vanuit Stichting Leergeld: 
Theo bedankt!

Plusminus had als doel ouderen met 
een minimaal inkomen en minimale 
contacten een gezellige, vaak ook in-
formatieve middag te bezorgen. En 
Theo werd secretaris.
Vanuit Plusminus ontstond de behoef-
te om juist voor kinderen ook iets te 
doen: niet gebruik van voorzieningen 
tegengaan en extra kansen bieden op 
vorming en onderwijs, meedoen met 
verenigingen, sport, cultuur enz. 
Theo stelde steeds het belang van het 
kind voorop, zeker van kinderen die 
anders niet kunnen meekomen of 
deelnemen aan activiteiten die we 
heel vanzelfsprekend vinden.
In 2003 start Leergeld Nuenen vanuit 
een behoefte. In enkele Brabantse ste-
den was Leergeld al van start gegaan en 
Theo werd secretaris, vanaf het begin.
Theo was punctueel in de verslagleg-
ging en altijd binnen een paar dagen 
had hij de notulen klaar.
Theo was maatschappelijk en ook Ker-
kelijk zeer betrokken. Zat in de Raad 
voor diaconie van de parochie, had 
vele taken in de parochie waaronder 

Kerstborrel rondom de boom
Ondertussen staat hij er weer zoals voorgaande jaren, de kerstboom op het 
terras bij Café Ons Dorp. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan 
de versiering en kan de kerstperiode echt beginnen. Op zondagmiddag 15 
december organiseert Café Ons Dorp dan ook weer een gezellig samenzijn 
rondom deze kerstboom. Dit samen zijn, deze borrel, is inmiddels een tradi-
tie geworden en is een prima gelegenheid om elkaar � jne feestdagen en het 
beste voor 2020 te wensen.

middag. Onder de noemer ‘Leo & 
Friends’ gaan een paar geweldige mu-
zikanten schuil, te weten; Leo van der 
Linden (gitaar), Mart-Jan Verweij 
(drums) Brechtje van Leuken (gitaar), 
Khaled Gomaa (bas) en Marion Wieg-
mans (sax) Maar ook drie schitterende 
vocalisten, Anna Luna Verschuuren, 
Chanty de Louw en Michiel van Dijck. 
Samen hebben zij tijdens een aantal 
oefenavonden een mooie selectie be-
kende kerst-hits geselecteerd, alle-
maal herkenbaar, sfeervol, meezing-
baar maar vooral helemaal KERST.

Dus komt allen tezamen op zondag-
middag 15 december rondom de 
kerstboom op het terras van Café Ons 
Dorp. Vanaf 14.00 uur staat de Glüh-
wein klaar. 

Glühwein voor het goede doel
Deze middag kan men genieten van 
een sfeervolle ambiance, live muziek 
en uiteraard Glühwein. De opbrengst 
van de Glühwein zal dit jaar weer ten 
goede komen aan de voedselbank. 
Deze organisatie heeft verder weinig 
toelichting nodig en u kunt begrijpen 
dat zij in deze feestelijke december-
maand alle extra’s goed kunnen ge-
bruiken. Live muziek is in handen van 
Leo & Friends.
In een van de eerste edities was Leo 
van der Linden (o.a. bekend van de 
Nünentaler Schürzenjäger) samen met 
een aantal vrienden al te horen maar 
doordat Leo zich in de jaren erna bezig 
heeft gehouden met andere muzikale 
projecten heeft dit nooit meer een ver-
volg gehad, tot dit jaar. Dit jaar was er 
weer tijd en heeft Leo een groep vrien-
den enthousiast gekregen om te zor-
gen voor muzikaal entertainment tij-
dens deze gezellige en knusse winter-

Het nieuwe agrarische kinderdagver-
blijf is geopend van maandag t/m vrij-
dag van 07.15 uur tot 18.15 uur en 
biedt ruimte voor maximaal 24 kinde-
ren van 0-4 jaar in twee aparte groe-
pen, ‘de Vrije Vlinders en Ruige Rupsen’. 
De groepsruimtes bieden uitzicht op 
het omliggende land van de Boerderij 
en op het Wilhelmina Kanaal waar re-
gelmatig een vrachtschip voorbij komt 
varen. Met een grote zandbak en her-
gebruikte klinkers (van de bestrating 
Broekdijk) in de nieuwe tuin, ligt niet 
alleen de mini-speelrotonde in de 
nieuwe kindvriendelijke buitenruimte 
mooi rond maar is ook de cirkel van 
duurzaamheid rond!

Naast de officiële opening was er op 
zaterdagmiddag een open middag. 
Een zonnige en gezellige middag met 
pieten op de boerderij. Heb je de open 
middag gemist? Je kunt contact opne-
men voor een rondleiding. Voor meer 
informatie bel 0499-477162 of kijk op 
www.krakenburg.nl

Quiltartikelen  
in kerstsfeer 
Gedurende de maand december is het 
Van Gogh Kerkje in kerstsfeer versierd. 
Dat is aanleiding om een verkoop van 
quiltartikelen, ook in kerstsfeer, te or-
ganiseren voor een goed doel. 
De artikelen zijn gemaakt door de 
Nuenense quiltgroep, die quilts maakt 
en weggeeft aan tehuizen in Oost-Eu-
ropa. Met de opbrengst van deze 
kerstverkoop kan er weer materiaal 
voor nieuwe quilts gekocht worden.
De laatste maanden is er door de quilt-
groep van vijfentwintig dames hard 
gewerkt om van kerststoffen mooie ar-
tikelen te maken. Er worden aangebo-
den onder andere kussens, kleedjes, 
tafellopers, versieringen voor in de 
boom en in huis, kleine wandkleden 
en ook een paar eenpersoonsquilts in 
kerstsfeer. U bent welkom op zaterdag 
14 december van 12.00 tot 16.00 uur in 
‘t Van Goghkerkje, Papenvoort 2A in 
Nuenen. Voor informatie kunt u te-
recht bij Geke Weerman, 040-283 7169 

- CAFÉ - 



LINDEBLAADJES

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

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

PUZZELHOEKWeek 49

Horizontaal: 1 regenkleding 6 pl. in China 11 vallei 12 godin v.d. dageraad 14 boven 
16 afgegraven veen 18 middaguur 20 dit is 21 waagstuk 23 lob 24 spits 25 frats 27 bijwoord 
28 rund 29 flink 30 stuk touw 32 vierdeursauto 34 tegenover 35 milliliter 37 borstharnas 
40 insect 44 bijgeluid 46 centiliter 47 laagtij 48 edelgas 50 behoeftig 51 geneesheer 
53 voormuur 54 met name 55 Zuid-Amerikaanse thee 56 moedig 58 decimeter 
59 hoofddeksel 60 eikenschors 62 nauwe opening 63 pl. in Italië.

Verticaal: Verticaal: 2 of dergelijke 3 vochtig 4 vereniging 5 Engelse universiteitsstad 
6 woud van naaldbomen 7 deel v.d. hals 8 elektrisch geladen deeltje 6 woud van naaldbomen 7 deel v.d. hals 8 elektrisch geladen deeltje 
9 Nederlandse Spoorwegen 10 graansoort 13 aangeschoten 15 harde duw 17 scheepsstuur 9 Nederlandse Spoorwegen 10 graansoort 13 aangeschoten 15 harde duw 17 scheepsstuur 
19 woestijnbron 20 scheepsherstelplaats 22 etensbereider 24 blauwwit metaal 26 waterplant 19 woestijnbron 20 scheepsherstelplaats 22 etensbereider 24 blauwwit metaal 26 waterplant 
29 tekortschieten 31 handvat 33 door middel van 36 tragedie 37 horizon 38 telwoord 29 tekortschieten 31 handvat 33 door middel van 36 tragedie 37 horizon 38 telwoord 
39 lange reeks 40 deel v.e. woning 41 riv. in Spanje 42 opschudding 43 geestdrift 39 lange reeks 40 deel v.e. woning 41 riv. in Spanje 42 opschudding 43 geestdrift 
45 aarden kruik 49 bejaard 51 mouwloze damesmantel 52 snoekachtige vis 55 vreemd 45 aarden kruik 49 bejaard 51 mouwloze damesmantel 52 snoekachtige vis 55 vreemd 
57 ontkenning 59 knokploeg 61 kiloliter.57 ontkenning 59 knokploeg 61 kiloliter.

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

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

N A R E D E M E T A A L

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

Oplossingen wk 48
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

G L A N S V E R FG L A N S V E R F

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.

AANZWELLEN
AKKER
ALTRUISME
BIVAK
CONCIERGE
EETBUI
ENGTE
ERTSEN
HALTE
KLARE
KRIEL
LEIDERSROL
LIMBO
LITER
MERELMEREL
METAALMETAAL
MIDDENSTUKMIDDENSTUK
MOTREGENENMOTREGENEN
MOUWTJEMOUWTJE
NAWEENAWEE
NETPOSITIENETPOSITIE
NODIG
ONTDAANONTDAAN
ONTSTOKENONTSTOKEN
PHLOX
PISTE
POOTJE
RESULTEREN
ROMAN
SPEUREN
SUJET
TENNO
TENOR
TIMIDE
TYCOON
UITPRINTEN
VADEM
VISIE
VLAMMEN
VOORGEVEL
WADLOPEN
ZIGEUNER

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61

62 63

6 7 1 5
1 9 2

5 3
9 4 2 1

5 4 3 7
3 1

2 6 8
5 6 8 7

Sudoku

week 47, Dhr. / Mw. L. van Beem, Nuenen.

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

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

TE KOOP: kerstbomen, 
alle soorten en maten. Den-
nenlucht geurende bomen, 
openhaard- en kachelhout, 
aanmaakhoutjes 3 zakjes 
voor € 10,--. Bij fam. van 
Baren, Boord 30 Nuenen. 
Tel. 040-2836270

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

wenst u hele fijne feestda-
gen en een gezond 2020 
toe.Tot volgend jaar! Tel: 
06-50 57 11 83. 

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

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

040 283 1675

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

B ami,  N asi of R ijst

K roep oek

P isang  G oreng  ( 4  st.)

K ou Lou Y uk ( 5  st.)

F oe Y ong  H ai

B abi P ang ang

K i p  K etjap

18,50

TUINMAN WORDEN OP EEN LANDGOED!
Voor een opdrachtgever van ons zijn wij op zoek naar een allround hovenier voor allround hovenier voor allround hovenier
het bijhouden van een landgoed. (40 uur in de week)

Het 15 ha grote landgoed is gelegen ten zuiden van Eindhoven, regio Aalst-Waalre 
en Valkenswaard. 3 ha van het landgoed betreft een parkachtige tuin met daarin 
gelegen 2 woningen met siertuin.

Kunt u goed zelfstandig werken en beheerst u het vak dan is dit wellicht je 
droombaan.

Een goede salariëring en uitstekende arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend bij 
bewezen diensten.

Hebben we je interesse gewekt? Neem dan contact met ons op voor een 
vrijblijvende afspraak. 
Stuur een mail naar: j.vanleuken@jacquesvanleuken.nl of bel naar: 
06-29013930 Jacques van Leuken Tuinarchitect

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

* ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
* TOT 50% GOEDKOPER

* GRATIS ACCUTEST
* GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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Mediumavond met 
Myrthe Bruynzeel
De donkere dagen voor kerst worden 
op 19 december extra verlicht door de 
mediumavond met Myrthe Bruinzeel 
in het Van Gogh kerkje in Nuenen. 
Licht en verbinding is het thema van 
de avond.

Een medium werkt vanuit de weten-
schap dat het leven niet ophoudt bij 
de fysieke dood. De band van liefde 
blijft bestaan. Myrthe maakt tijdens de 
demonstratie contact met overleden 
dierbaren van de aanwezigen. Zij 
werkt met het Engels mediumschap, 
waarbij wordt uitgegaan van het leve-
ren van bewijs over de overledene. 
Aan de hand van karakteristieke ken-
merken omschrijft ze de persoon, om 
op deze manier herkenbaar te maken 
wie er communiceert. Zodra het con-
tact herkend is zal er ook een bood-
schap gegeven worden.

Myrthe volgde o.a. lessen aan het 
Arthur Findlay College in Stansted en 
is lid van de SNU.UK. https://www.spi-
ritandsoul.nl/. Reserveren: via een 
mailtje naar info@besef.nu. Meld je 
aan als je zeker wilt zijn van een plekje 
in het prachtige kerkje! 

Datum: donderdag 19 december. Tijd: 
20.00-22.00 uur (geen pauze). Inloop 
om 19.30 uur. Plaats: Van Goghkerkje, 
Papenvoort 2a Nuenen. Bijdrage: € 15,-. 

Kienen in Scarabee
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen: dinsdag 10 de-
cember om 20.00 uur is het weer kie-
nen in wijkcentrum Scarabee Mantel-
meeuwlaan 10. Deze keer met leuke 
kerstprijzen.

Steunouder:      
ouders helpen ouders 
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle ouders is het � jn om dat 
niet alleen te hoeven doen. Maar niet iedereen krijgt een helpende hand 
toegestoken als hij of zij die nodig heeft. Na een succesvolle opstart in Deur-
ne, brengen we dit initiatief graag ook naar andere gemeenten in ons 
werkgebied. 

gen. En dat gun ik ze natuurlijk. Maar ik 
dacht ook ‘straks willen ze liever daar 
wonen’. Ik vroeg me af waarom Luce 
dat voor mij wilde doen en of ik het 
misschien niet goed genoeg deed? 
Het is wennen hoor, als je gewend 
bent altijd alles in je eentje te moeten 
doen. Maar het is eigenlijk een soort 
tante voor de kinderen en dat is gewel-
dig, want al onze eigen familie woont 
ver weg.” 

Training 
Voordat steunouders beginnen volgen 
zij een meerdaagse training boordevol 
tips en handvatten. Gedurende het 
hele traject blijft een coördinator be-
schikbaar om op terug te vallen, bij 
vragen of problemen. De steunouder-
coördinator matcht vraag en aanbod 
zorgvuldig, zodat steun- en vraagou-
der goed bij elkaar passen. Natuurlijk is 
het wennen over en weer. Daarom is er 
altijd eerst een wenperiode waarin ie-
dereen elkaar leert kennen en het ver-
trouwen kan groeien. 
Nieuwsgierig naar Steunouder, of wil je 
zelf steunouder worden? Kijk op www.
levgroep.nl/lokaal-aanbod/opgroeien-
en-opvoeden/steunouder Voor meer 
informatie bel gerust met de locale 
steunoudercoördinator: Deurne: Len-
neke Geurtjens: 06 1487 1323, Geldrop-
Mierlo: Hans van Kleef: 06 4073 0799, 
Nuenen: Liesbeth Schobers: 06 4103 
8825, Son & Breugel: Marieke Schoen-
makers: 06 1085 3842 Martin van de 
Bunt: 06 4103 9163, Oirschot: Gitta van 
der Putten: 06 4086 2431. 

Steunouders zijn vrijwilligers die één 
of twee dagdelen per week een gast-
vrij thuis bieden aan een kind. Ze ge-
ven een kind, binnen hun eigen ge-
zinsleven, een vertrouwde plek waar 
het welkom is en kind kan zijn. Daar-
mee krijgen ouders ruimte om op 
adem te komen en te ervaren hoe je de 
zorg voor kinderen samen kunt delen. 
Vaak wordt hiermee voorkomen dat 
zwaardere zorg nodig is. 

Schroom 
“Ondanks dat het bij steunouders om 
laagdrempelige steun gaat, merken 
we toch dat ouders soms een drempel 
ervaren. Het is lastig te begrijpen dat 
een dorpsgenoot dit ‘zomaar’ voor jou 
en je kind wil doen of hoe zo’n match 
tot stand komt”, zegt directeur Maria 
Wassink van Steunouder Nederland. 
Rosa (niet haar echte naam) vertelt 
daarover: “Toen mijn kinderen voor 
het eerst naar Luce ging was dat dub-
bel. Ze genieten echt enorm van die 
bezoekjes en alle aandacht die ze krij-

Als geldzorgen   
kopzorgen worden 
Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft risicovolle schulden. Dat kan 
gebeuren door onder andere werkloosheid, scheiding, verslaving, te grote 
uitgaven. Schulden kunnen zo uit de hand lopen dat de betrokkenen er zelf 
niet meer uitkomen. Dan dreigt een juridisch traject met gerechtsdeurwaar-
ders, die uiteindelijk beslag kunnen leggen op inkomen en bezittingen. 

doorgepraat over wat je voor anderen 
kunt beteken van wie je weet of ver-
moedt dat ze met schulden hebben te 
kampen. Daarvoor heeft de LEV Nue-
nen een stappenplan gemaakt met 
nuttige suggesties. De Nuenense ker-
ken en CMD/LEV Nuenen zijn van plan 
meer ‘Nuenen Uitgelicht’-thema avon-
den te houden over maatschappelijke 
vraagstukken. Houd dus de kranten, 
websites en social media in de gaten 
voor de thema’s en data! 

Onderzoek wijst uit dat mensen met 
schulden vaak (te) lang wachten met 
het zoeken van hulp. Ze denken lang 
dat ze het zelf nog wel kunnen oplos-
sen. Als dat niet lukt, slaat de machte-
loosheid toe. 
Deze problematiek werd op 27 no-
vember besproken tijdens de eerste 
‘Nuenen Uitgelicht’-thema avond van 
de Nuenense kerken samen met het 
CMD/ LEV Nuenen. Stefanie Leijssen 
van LEV Nuenen vertelde dat schuld-
hulpverlening in Nuenen altijd maat-
werk is. Eerst wordt de financiële situa-
tie zorgvuldig in kaart gebracht: hoe 
groot zijn de schulden en waardoor 
zijn ze ontstaan? Schulden staan vaak 
niet op zichzelf. Er wordt daarom ook 
gekeken naar: gezondheid, werksitua-
tie, gezins- en familieomstandighe-
den, etcetera. Vervolgens wordt sa-
men een aanpak gezocht om weer ver-
der te kunnen. “Mensen zijn vaak bang 
dat alles uit hun handen wordt geno-
men”, vertelt ze. “Dat is niet zo. Mensen 
blijven zelf verantwoordelijk voor hun 
inkomsten en uitgaven”. 
Er werd tijdens de presentatie een 
filmpje getoond waarin een jonge 
vrouw vertelt dat ze het eerst doodeng 
vond toen er een deurwaarder op de 
stoep stond maar dat ze, toen dat 
steeds vaker gebeurde, niet meer 
open deed en de enveloppen met re-
keningen niet meer opende. Uiteinde-
lijk kwam ze uit bij de schuldhulpverle-
ning die haar een uitweg bood uit de 
misère. In groepen werden onder lei-
ding van medewerkers van de LEV en-
kele deelthema’s uitgediept. Financiën 
i.c.m. mantelzorg werd besproken. Als 
een partner minder gaat verdienen 
terwijl de kosten oplopen kan het be-
langrijk zijn de gevolgen eens met dit 
steunpunt door te spreken. 

Het steunpunt is elke werkdag vrij toe-
gankelijk van 08.30 uur tot 12.30 uur 
bij het CMD. Aan de orde kwam ook 
wat er veranderd als je kind 18 jaar 
wordt. Je krijgt dan onder andere te 
maken met toeslagen, schoolkosten 
en het financieel zelf verantwoordelijk 
worden van je kinderen. Er werd ook 

NUENEN

Hilarisch Kienen met ‘Striepke 
Veur’ in Ons Tejater
Ons Tejater bestaat 20 jarig en dit gaan we vieren op zaterdag 7 december 
om 20.30 uur met een hilarische kienavond. Normaal gesproken is kienen 
een serieuze aangelegenheid. Bij Striepke Veur gaat het er echter heel an-
ders aan toe. Het is een en al vermaak op een hilarische wijze. Er wordt ge-
zongen, er wordt gelachen, er worden prijzen gewonnen en dit alles onder 
het genot van een hapje en een drankje.

varing, humor en muzikaliteit. Voeg 
daar een hoge graad van improvisatie-
vermogen aan toe en je snapt waarom 
dit alles hilarisch wordt genoemd.

Vergeet je reeds gereserveerde kaart-
jes niet; Zaterdag 7 december 20.30 
uur. Locatie: Dorpshuis, Grotenhof 2, 
5737CB Lieshout 

Het publiek wordt nadrukkelijk be-
trokken bij de hilarische kien. Muziek 
en humor lopen als een rode draad 
door dit spel. De korte pauzes zijn ge-
woon nodig om weer even bij te ko-
men van het lachen en de ‘wedstrijd-
spanning’.
Het trio Striepke Veur, bekend van het 
carnavalesk cabaret, gebruikt alle er-

Nieuws van Cultuur Overdag

Voor de prijs   
van een kopje 
ko�  e naar de � lm
Sinterklaascadeau van Cultuur Over-
dag en Het Klooster. Op dinsdag 10 de-
cember wordt in Het Klooster de film 
‘The Bookshop’ vertoond (aanvang 
10.30 uur). Een toegangskaart voor 
deze film kost ditmaal slechts € 2,00 
(de prijs voor het kopje koffie/thee).

In de verfilming van Penelope Fitzger-
alds ‘De Boekhandel‘ besluit weduwe 
Florence Green haar leven weer op te 
pakken door een boekwinkel te ope-
nen. Ze is een krachtige vrouw die haar 
dromen najaagt, maar eind jaren vijf-
tig in het Britse kustplaatsje doet haar 
winkel meer stof opwaaien dan ver-
wacht. 
Onder leiding van de welgestelde Vio-
let Gamart en haar man wordt Floren-
ce door haar dorpsgenoten op slinkse 
wijze tegen gewerkt. Toch vindt zij 
steun bij de mysterieuze Mr. Brundish, 
die vindt dat het stadje wel toe is aan 
verandering.

Toegangskaarten voor de film zijn op 
werkdagen tijdens kantooruren te 
koop aan de balie van Het Klooster. 
Wacht niet te lang met het kopen van 
toegangskaarten, want op=op! 

Doe mee en maak je club rijk!
Vanaf vandaag kunnen clubs en verenigingen zich weer aanmelden voor de 
Jantje Beton Collecte. Van maandag 2 t/m zaterdag 7 maart 2020 gaan ruim 
40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen voor de eigen club-
kas en voor projecten van Jantje Beton. 50% van de opbrengst is voor de ei-
gen club en 50% is voor Jantje Beton.

Eén keer per jaar organiseert Jantje Be-
ton een grote collecte. Samen met 
tienduizenden vrijwilligers halen deel-
nemende clubs en verenigingen geld 
op. De helft van de opbrengsten be-
steedt Jantje Beton aan speelprojec-
ten in heel Nederland. De andere helft 
is voor de eigen clubkas van deelne-
mende verenigingen en clubs. Niet al-
leen Scouting groepen, sport- en 
jeugdclubs kunnen deelnemen aan de 
collecte; ook speeltuinen en organisa-
ties zoals buurtcentra, jongerenwerk 
en kinderboerderijen kunnen mee-
doen. Kijk voor meer informatie en tips 
op jantjebeton.nl/collecte.

Leden, vrienden en familie van collec-
terende leden kunnen ook helpen 
door vanaf 10 februari een online col-
lectebus aan te maken. De collectebus 
is makkelijk te delen via social media. 
Op deze manier kan iedereen in de 
buurt of verder weg helpen de club rijk 
te maken.
Meer informatie, surf naar de website:
jantjebeton.nl/collecte

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

dens de workshop die gehouden 
wordt onder leiding van bloemist 
Ralph Bertens van Bloemend. Bloemist 
Bertens zorgt voor alle bloemen en 
verdere benodigdheden. Hij vraagt u 
wel zelf een mesje en/of snoeischaar 
mee te brengen. Locatie Dorpshuis. 

KBO kerstkienen 
Vrijdag 13 december wordt het KBO 
kerstkienen gehouden. Deze keer met 
een loterij erbij met mooie prijzen. Er 
wordt gekiend om goed gevulde le-
vensmiddelentassen met uiteraard 
veel kerstboodschappen. Het kienen 
begint om 20.00 uur. Zaal open om 
19.00 uur. U bent van harte welkom. 

Kerstshow Marcienne 
en kerstmarkt Aken 
Op veler verzoek wordt er dit jaar weer 
een reis georganiseerd naar brei-
fabriek Marcienne Collection in Heins-
berg, Duitsland. De datum is maandag 
9 december. Eerst bezoeken we de 
Marcienne Collection met een spran-
kelende kerstmodeshow. Vanaf 13.15 
uur gaan we verder naar Aken voor 
een bezoek aan de Kerstmarkt, tot ca. 
17.00 uur. De bus vertrekt vanaf het 
Dorpshuis in Lieshout om 09.00 uur. 

Workshop kerstbloemstukken 
Dinsdag 10 december om 19.30 uur 
kunt u kerstbloemstukken maken tij-

PvdA-inloop   
bij Schafrath 
Vrijdag zijn we er weer. Op vrijdag 6 
december vanaf 21.00 uur kunt u aan-
schuiven aan de PvdA-tafel bij Schaf-
rath. 

Er is weer genoeg om over te praten. 
En wij hebben u er graag bij. Op de 
agenda van de raad op 12 december 
staan onder andere de volgende on-
derwerpen: Locatiekeuze De Honger-
man, een (deel van) het Mobiliteitsbe-
leid, het Groenbeheerplan, de Nota 
Duurzaamheid 2019-2023 en de Visie 
op Nuenen c.a. Kortom, we zullen tijd 
te kort komen. 

Op onze maandelijkse PvdA-inloop op 
de eerste vrijdag van de maand is van-
uit fractie, bestuur en ombudsteam 
steeds iemand aanwezig. Hebt u idee-
en, vragen of klachten, wij horen ze 
graag. Naast PvdA-leden zijn ook an-
dere geïnteresseerden van harte wel-
kom. Breng gerust je familie of je bu-
ren mee. Wij ontmoeten u graag op 
vrijdagavond 6 december vanaf 21.00 
uur bij Café Schafrath.
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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

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

Vrijdag 13 december 
19.00 uur KBO kerstkienen  

Dorpshuis Lieshout
20.00 uur Concert: Merain  ‘A Celtic & 

Colourful Christmas’. V. Goghkerkje Nuenen

Vrijdag 13 december
20.00 uur Kerstkienen KBO Lieshout

Dorpshuis, Lieshout
20.30 uur Bekendmaking Boer zoekt vrouw 
CV De Wetters. De Koppel 1 Nederwetten

Maandag 9 december 
09.00 uur vertrek Kersthow/kerstmarkt 

Duitsland KBO Lieshout, Dorpshuis Lieshout
14.00 uur Natuurlezing Noord- en Zuidpool 
door Be van Guldener. Heuvel 11 Gerwen

Maandag 9 december
19:30 uur Thema-avond Mobiliteit W70
commissiekamer van het gemeentehuis

Dinsdag 10 december
10.30 uur fi lm The Bookshop’ 

Cultuur Overdag. Klooster Nuenen
18.00-20.00 uur De Beekse Tuin in verkoop. 

Watermolen van Opwetten in Nuenen

Dinsdag 10 december
19.30 uur kerstbloemstukken maken KBO 

Lieshout. Dorpshuis, Lieshout
20.00 uur Kienen Vrouwenvereniging 

Nuenen. Scarabee Nuenen

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

Zaterdag 7 december 
20.30 uur Hilarisch kienen met Striepke Veur

Dorpshuis Lieshout

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 8 december
15.30 uur Sunny Blues: The Goshawks

Café Schafrath, Nuenen
18.30 uur 4e WereldLichtjesDag Nuenen 

het Boordhuys, Boord 37 Nuenen

Donderdag 5 december
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

WhatsApp - gevorderden
Bibliotheek Nuenen, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

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 parkeerplaats bij D’n Heuvel Gerwen
13.30 uur Geschiedenislezing Senergiek

Trefpuntzaal Klooster

Vrijdag 6 december 
21.00 uur PvdA-inloop bij Schafrath 

 bij Café Schafrath
20.00 uur Rikavond supportersclub RKSV 
Nuenen. ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14

t/m zondag 8 december
Expositie ‘La Sfumatura’

Ruimte in Beeld
Dubbestraat 61 (voorheen 9a) Nuenen

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.

Graag willen we jullie allemaal vriendelijk bedanken voor 
de lieve belangstelling, kaarten, bezoekjes en telefoontjes 

na het overlijden van mijn man, ons pap en opa

 Richard Verhoeven
Tonnie Verhoeven-Sanders, 
Ellen, Mariëtte en Greet
Nikki, Luca en Nelson 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 7 december 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 8 december 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties:
Zondag 8 december 11.00 uur: Marie-
Anne Koster - Schulten; Lotte van Rooij 
en Leo van Hevelingen; Jeanne Straat-
hof - Scholtens; Lou Hulst; Huub Ver-
hoeven; Bert van Kemenade en Gerar-
da van Kemenade - Vogels; Frits Ver-
stappen en Ria Verstappen - de Weerd; 
Jac Geven.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie heeft in 
Nuenen € 144,07 opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor!

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 december 11.00 uur viering, 
parochiekoor, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties: 
Piet Loonen.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie heeft in 
Gerwen € 87,50 opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor!

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 december 09.30 uur viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties:
Lie Tien Loan Hoek; Piet Coolen.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de kerstpakkettenactie heeft in 
Nederwetten € 70,15 opgebracht. Har-
telijk dank hiervoor!

Zing ook weer mee op eerste kerst-
dag in Nederwetten !
Evenals de vorige jaren hebben we nu 
ook weer het plan, om op kerstmorgen 
de viering in de kerk van Nederwetten 
op te luisteren met zang. Zoals je weet 
heeft de Lambertusparochie al sinds 
november 2016 helaas geen eigen 
kerkkoor meer. Voorgaande jaren heb-
ben zich telkens ongeveer 20 mensen 
aangemeld voor het speciaal samen te 
stellen kerstkoor, om de ochtendvie-
ring op te luisteren. Het werd telkens 
een stemmige en feestelijke eerste 
kerstdag-viering, er werd met bezie-
ling gezongen!
We hebben Wim Renders ook dit jaar 
weer bereid gevonden om er de 
schouders onder te zetten. En daarbij 
roepen we iedereen, die op eerste 
kerstdag in de viering kan en wil zin-
gen, op, om zich aan te melden. Het zo 
te formeren eenmalig kerstkoor zal en-

kel en alleen op eerste kerstdag zin-
gen, om half tien ’s morgens, in de 
Lambertuskerk van Nederwetten. 
Iedereen die van zingen houdt is wel-
kom, of je nu bij een koor bent, bij een 
koor geweest bent, óf dat je zingen ge-
woon fijn vindt. We zingen bekende 
kerstliederen, die iedereen kent. De in-
steek is: eenstemmig, niet al te moei-
lijk, niet al te hoog, voor iedereen pret-
tig om te doen. Als het niveau van de 
groep het toelaat, zou er een enkele 
eenvoudige meerstemmigheid bij 
kunnen komen.

We repeteren op maandag 16 en 
woensdag 18 december van 19.00 tot 
20.30 uur. Het is voldoende om één 
van deze twee repetities bij te wonen, 
hoewel het handig is er beide keren bij 
te zijn.
Je kunt je aanmelden bij:
Theo van den Tillaart, tel. 040-283 60 
39 of e-mail: t.vandentillaart@onsnet.
nu of Wim Renders, tel.: 06-29 38 97 36 
of e-mail: rendersdirksen@upcmail.nl 
Belangrijk: laat ook weten of je beide 
repetities bijwoont, of één ervan.
We rekenen op een flinke opkomst, zo-
dat de viering op eerste kerstdag, net 
als vorige keren, weer een mooie én 
muzikale viering wordt!

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 5 december. Eerste don-
derdag van de maand. 17.30 Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis van Onze Heer Je-
zus Christus; gedachtenis van de Ad-
vent en van de H. Sabbas, abt.
Vrijdag 6 december. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 Lof; 18.30 uur H. Mis, 
votiefmis van het H. Hart van Jezus;
gedachtenis van de Advent en van de 
H. Nicolaas, bisschop en belijder.
Zaterdag 7 december. Eerste zaterdag 
van de maand. 09.00 uur H. Mis, votief-
mis van het Onbevlekte Hart van Ma-
ria; gedachtenis van de Advent en van 
de H. Ambrosius, bisschop en kerkle-
raar. Daarna uitstelling tot 13.00 uur. 
10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 8 december. Feest van de On-
bevlekte Ontvangenis van de H. 
Maagd Maria. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, gedachtenis van de Tweede 
zondag van de Advent.

Maandag 9 december. 18.30 uur H. Mis 
van de Advent.
Dinsdag 10 december. 18.30 uur H. Mis 
van de Advent; gedachtenis van H. 
Melchiades, paus en martelaar.
Woensdag 11 december. 7.15 uur H 
Mis, H. Damasus, paus en martelaar; 
gedachtenis van de Advent. 
 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 (‘Kerken in Peelland’) en op You-
Tube (‘Kerken in Peelland Gerwen 
WMV’).

Protestantse 
Gemeente   
Nuenen
Zondag 8 december is het 2e advent, 
waarin onze kerkelijk werker Pieter 
Flach zal voorgaan. De collecte is deze 
keer bestemd voor het diaconaal in-
loophuis ’t Hemeltje in Eindhoven. 
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst, zij zijn begonnen met en wer-
ken verder aan het advent project. U 
bent van harte welkom om deze kerk-
dienst met ons mee te vieren. Donder-
dag 5 december is er van 10.00 - 12.00 
weer Open Huis. Onder het genot van 
een kopje koffie of thee is er de moge-
lijkheid elkaar te ontmoeten, een 
praatje te maken of gewoon gezellig 
bij elkaar te zijn. Voor meer informatie: 
zie onze website en op Facebook.

Maand november
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

t/m/ 24 december
Inleveren DE-koffi epunten voor 

de Voedselbank Nuenen
AH Parkstraat, AH Kernkwartier, Jumbo Ton 
Grimberg, Jumbo Kernkwartier, Jan Linders 

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

04-12-1969   -   04-12-2019

Douwe & Anja
50 jaar getrouwd

Elkaar zo kennen
is van elkaar houden.

Liefde sterk en vast.
Al 50 jaar getrouwd

omdat je bij elkaar past.

Van harte gefeliciteerd namens jullie 
kinderen en kleinkinderen
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK NUENEN
Vrijdag 6 december 
EMK 1 (zaal) - ZVV Eindhoven 220.00
Zaterdag 7 december
Nuenen VE2 - EMK VE1  . . . . . . . . 15.30
Zondag 8 december
EMK 1 - Mariahout 1  . . . . . . . . . . 14.00
FC Eindhoven AV2 - EMK 2  . . . . 12.00
EFC 3 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 4 - Best Vooruit 9  . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Acht 5  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKSV Heeze VR2 - EMK VR1  . . . . 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 8 september
VCO 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . 14.00 
B.Vooruit 10 - Nederwetten 2 . . 10.00 
Nederwetten 3 - Wodan 7  . . . . 11.00 
W. Boys 6 - Nederwetten 4  . . . . 10.00 
Nederw. VR1 - SV Budel VR1  . . . 12.15 

RKGSV Gerwen - EMK 1-3
Door John de Jong

Ondanks de frisse omstandigheden van afgelopen zondagmiddag bracht 
de derby Gerwen - EMK talrijk wat toeschouwers uit Gerwen en Nuenen naar 
sportpark De Polder in Gerwen. Het was in de openingsfase even aftasten 
voor beide teams, die zich uiteraard bewust waren van de hooggespannen 
verwachtingen rondom de dorpsderby.

het Gerwen dat de spanning terug 
bracht in de wedstrijd na een goed uit-
gevoerde aanval en een kopbal in de 
verre hoek (1-3). Gerwen gooide nog 
het laatste restant aan energie in de 
wedstrijd en probeerde in de slotfase 
om het prima staande EMK uit haar 
evenwicht te brengen. Ondanks veel 
balbezit en het nadrukkelijk hanteren 
van de lange bal door RKGSV, kwam 
EMK niet meer serieus in de proble-
men en was de overwinning van EMK 
volkomen terecht te noemen.

De grote winnaar van vanmiddag was 
het ruimschoots opgekomen publiek: 
er was weer sprake van een echte 
dorpsderby vol passie en strijd.

Het was EMK dat duidelijk het best kon 
omgaan met de druk, de organisatie 
prima voor elkaar had en ze trokken 
het initiatief na een kwartier naar zich 
toe. Er werd vroeg en hoog druk gezet 
en RKGSV voelde zich duidelijk niet 
comfortabel met een fel en agressief 
EMK. Nadat een schot van EMK voor-
langs het doel verdween leek het ge-
vaar voor Gerwen verdwenen, maar de 
afvallende bal werd opgepikt door Sjef 
Sanders die met een schot in de verre 
hoek voor de vroege voorsprong voor 
EMK zorgde; 0-1. Gerwen kon zich 
maar ternauwernood ontworstelen 
aan de druk van EMK en had veel over-
tredingen nodig om het ritme van EMK 
te ontregelen. Een verkeerd beoor-
deelde bal werd door Gerwen achterin 
niet goed weggewerkt en het was op-
nieuw Sjef Sanders die de wedstrijd 
vroegtijdig van de nodige spanning 
beroofde, 0-2. Deze stand werd door 
EMK meegenomen richting de thee.
Ook na de thee probeerde Gerwen 
door een vroeg doelpunt nog aan te 
haken, maar het was EMK dat de wed-
strijd duidelijk onder controle had. 
Coach Ronnie Jansen lijkt het ant-
woord op de juiste formatie gevonden 
te hebben en heeft ook een bank 
waarmee per wedstrijd een gevarieerd 
strijdplan kan worden gekozen. In de 
55e minuut was het opnieuw EMK dat 
na een prima actie een voorschot nam 
op de overwinning, door een doelpunt 
van Robert van de Ven (0-3). Met nog 
een dertigtal minuten te spelen was 

RKGSV - EMK 1-3
Gezien door een Gerwense bril van 
Jacq de Loo

De derby op de polder in Gerwen 
kwam erg langzaam op gang. Beide 
ploegen begonnen zeer afwachtend 
aan de wedstrijd. De eerste mogelijk-
heid voor EMK was meteen raak. Sjef 
Sanders liet na dik 20 minuten dit bui-
tenkansje niet onbenut en schoot de 
bal beheerst in de verre hoek, 0-1. 
RKGSV had geen antwoord en ope-
reerde besluiteloos. Een misverstand 
achterin betekende 5 minuten later de 
0-2, wederom was het Sjef Sanders die 
attent reageerde. Dit was tevens de 
ruststand. Na de thee probeerde 
RKGSV de druk op EMK op te voeren 
maar het was EMK dat in de 54 minuut 
wederom toesloeg. Robert van de Ven 
liet keeper Hendrikx kansloos, 0-3. De 
Gerwenaren gingen vanaf dat mo-
ment de lange bal hanteren. Uit één 
van de eerste hoge voorzetten was het 
raak. Sander de Waal wist de voorzet 
van Daan De Loo binnen te knikken, 
1-3. Een spannend slot van de wed-
strijd kwam er echter niet meer. Hier-
voor was het voetbal van RKGSV te on-
nauwkeurig en te gehaast. 

Toch nog verlies na 2-0 voorsprong

Nederwetten - Nieuw Woensel 2-3
Door Louis Staals

Het was een prototype 1e decemberdag. Bewolkt, zuur en koud en vele be-
zoekers stonden dan ook handenwrijvend en voeten stampend langs de lijn 
op sportpark de Koppel, maar om te voetballen was het best om te doen. En 
ze deden dan ook hun best de mannen van trainer Henri Maas. Voor de rust 
waren er, behalve een schot van Toon van Rooij in de 38e minuut weinig 
hoogtepunten te beleven en ook in de 42e minuut speelde Toon de Nieuw 
Woensel keeper uit buiten de 16 maar deze liet zich vallen en kreeg alsnog 
een free Kick tegen. 

bal kwam op de lat. Nieuw Woensel 
profiteerde eigenlijk direct van de eu-
forie van Nederwetten en in de 66e mi-
nuut zette Jordi Verhagen goed door 
en passeerde de Nederwetten doel-
man, 2-1 Weer 5 minuten later was het 
weer raak en opnieuw Jordi Verhagen 
tekende voor de 2-2. Nederwetten was 
helemaal van slag en Jens van Mil 
maakte de catastrofe voor Nederwet-
ten compleet door in de 73e minuut 
ook nog de 2-3 te scoren. Resumerend 
kan gezegd worden prima 1e helft 
mooie doelpunten in de 2e maar teveel 
concentratie verlies halverwege de 2e 
helft. Volgende week naar het Oventje 
en dan maar weer de punten mee naar 
huis proberen te nemen. 

Met een 0-0 stand met de rust kon ie-
dereen zich wel vinden. 
Na de rust begon Nieuw Woensel sterk. 
Nederwetten had enige tijd nodig om 
weer in het ritme te komen maar dat 
werd gevonden in de 54e minuut. Eerst 
schoot Toon van Rooij nog snoeihard 
onderkant lat en in de 58e minuut nam 
Tom Raaymakers de bal vol op de pan-
toffel, die werd enigszins van richting 
veranderd maar telde evengoed als 
een mooie treffer. 1-0 voor de blauw-
witten. Amper 2 minuten later soleerde 
Toon van Rooij vanaf het middenveld 
door de hele Nieuw Woensel defensie 
en scoorde op sublieme wijze. 2-0 Een 
ongekende weelde de laatste tijd. In de 
74e nog een grote kans op 3-0 maar de 

Uitslag kaartavond 
Nederwetten
Uitslag 29 november
1e Pino Beks  102 punten 
2e Chr.Bastiaans  73 punten
3e Har. Mighels  73 punten
4e Adri Verhagen  58 punten 
5e Wim Kuypers  52 punten

De volgende kaartavond is 6 december.

Z&PV Nuenen feliciteert 
geslaagde jeugdzwemmers
Afgelopen week was een spannende week voor de zwemmers van Z&PV 
Nuenen. Er werd namelijk diplomazwemmen georganiseerd en dus moes-
ten de kinderen zich van hun beste kant laten zien. Heel zenuwachtig hoef-
den ze echter niet te zijn, want ze hadden in de lessen en bij het proefzwem-
men al lang bewezen dat ze het konden! 

ploma en zien we hun graag terug in 
de lessen om te oefenen voor hun 
zwemvaardigheid 2. 
Lijkt het jou ook leuk om bij ons te ko-
men zwemmen? Kijk dan eens op de 
website, www.zpvnuenen.nl/recrea-
tief, of volg ons op facebook www.
facebook.com/zpvnuenenrecreatief 
en wie weet tot snel. 

Bij onze recreatieve afdeling kunnen 
kinderen oefenen voor diploma C en 
zwemvaardigheid 1,2 en 3, maar dit 
keer zwommen ook een aantal jonge 
wedstrijdzwemmers mee voor hun di-
ploma. Graag willen wij daarom Kae-
lyn, Antoni, Noa, Gracie, Tim, Nina, Isa, 
Ana, Maud en Rink van harte felicite-
ren met hun zwemvaardigheid 1 di-

De zwemmers met hun behaalde diploma zwemvaardigheid 1

Deeldiploma’s voor Jeugd BCL
Na een tochwel spannend examen kon de jeugd van Badminton Club Lies-
hout opgelucht ademhalen. Bestuurslid Tim van Bommel, verantwoordelijk 
voor de jeugdafdeling, nam snel de spanning weg door bij aanvang van de 
diploma-uitreiking meteen te vermelden dat alle deelnemers geslaagd wa-
ren. De deelnemers hadden allemaal aangetoond de benodigde slagen, 
technieken en loopacties voor dit deeldiploma voldoende te beheersen.

pen om de resultaten van de training 
met eigen ogen waar te nemen. Terwijl 
de jeugdleden, steeds in groepjes van 4 
deelnemers, geïnstrueerd werden door 
waarnemend trainer Frans van Waar-
denburg noteerden Stephanie en Tim 
de sterke en minder sterke kanten van 
de deelnemer. Tijdens het examen wer-
den de groepjes steeds gewisseld, zo-
dat aan het eind van de avond iedereen 
aan de beurt was geweest. Degene die 
de oefeningen voor het examen al had-
den uitgevoerd werden opgevangen 
door de jeugdbegeleiders Wouter van 
Vijfeijken en Ainara Vandegard. Trainster 
Isa Verkoeijen, die met de jeugd naar 
het examen heeft toegewerkt, kon van-
wege ziekte helaas niet aanwezig zijn. 
Toch wisten de jeugdleden de aange-
leerde loopacties en slagen prima uit te 
voeren. Na afloop ontvingen alle deel-
nemers dan ook het (deel)diploma als 
bewijs uit handen van de examencom-
missie bestaande uit Tim van Bommel 
en Stephanie van den Hurk.

Naast leuke wedstrijdjes of spelletjes 
spelen is badminton ook een échte 
sport. En, om écht sport te kunnen be-
drijven moet je oefenen en technieken, 
slagen, loopacties en dergelijk beheer-
sen. De jeugd bij Badminton Club Lies-
hout krijgt die kennis en vaardigheden 
stapsgewijs van de jeugdbegeleiding, 
die onder leiding staat van een (gedi-
plomeerde) trainer, aangeleerd. Ieder 
deel van het seizoen is er een specifie-
ke vaardigheid actueel en wordt daar-
op specifiek getraind. Die trainingen 
worden aan het einde van zo’n periode 
afgesloten door een formeel examen, 
compleet met een (externe) examina-
tor. En, bij een goed resultaat kan een 
jeugdlid zo een “deel-diploma” binnen-
halen. Doel is uiteraard om uiteindelijk 
alle deel-diploma’s binnen te halen en 
zo alle vaardigheden van de sport bad-
minton onder de knie te krijgen. 
Examinator Stephanie van den Hurk 
was samen met jeugdbegeleider Tim 
van Bommel achter de jurytafel gekro-

De blij geslaagden voor de deeldiploma’s met op de achtergrond de examinatoren en 
jeugdbegeleiders

ATB-toertocht 
‘Rondje Geldrop’  
over Dak van Brabant 
Altijd al willen mountainbiken over de 
mooiste paden en door de mooiste ge-
bieden van deze regio? Dat kan op 
zondag 8 december door deelname 
aan de ATB-tocht ‘Rondje Geldrop’. De 
tocht gaat door de bosrijke omgeving 
van Geldrop, Mierlo en een stukje over 
Nuenens grondgebied. Er is keuze uit 
drie mooie en afwisselende routes, 
met afstanden van 33, 40 of 50 kilome-
ter. Het ‘Dak van Brabant’ op landgoed 
Gulbergen zit in de 50 km-route. De 
routes zijn volledig uitgepijld.
Halverwege is er een verzorgingspost 
om even op adem te komen en wat 
nieuwe energie bij te tanken. 
Inschrijven en start tussen 09.00 en 
10.00 uur bij het clubpaviljoen van 
TML Dommelstreek, Kervel 10 in 
Geldrop. Het inschrijfgeld is vijf euro 
en voor NTFU-leden vier euro. De orga-
nisatie is in handen van TML Dommel-
streek en WTC Café Wilhelmina. 
TMLDommelstreek.nl of wtccw.nl

Gerrie Dekkers  
voor de derde maal 
winnaar
Door Antoon Hurkmans

Was de rik arena afgelopen woensdag 
nog de plaats waar de RKSV de kinder-
vriend voor de aller kleinste leden met 
groot succes heeft ontvangen, vrijdag-
avond was het weer de beurt voor de 
kaart vrienden en wederom met een 
goede opkomst en een prima sfeertje 
was het een geslaagde avond.
Bij het opmaken van de stand voor de 
pauze was het Gerrie Dekkers die met 
113 punten een ruime voorsprong 
nam voor Ria Hurkmans die met 78 
punten op de tweede plaats de pauze 
in ging. Na de pauze werd er door de 
deelnemers nog volop strijd geleverd 
voor de podium plaatsen maar met 93 
punten was het Hennie van de Velden 
die nog redelijk in de buurt kon komen 
maar uiteindelijk toch met een tweede 
plaats genoegen moest nemen. Zo 
kon Gerrie Dekkers voor de derde maal 
dit seizoen met de overwinning rich-
ting Lieshout. De hoofdprijs bij de lote-
rij was deze week een prooi voor Ha-
rold van Bree.

Uitslag rikken 29 november
1 Gerrie Dekkers  113 punten
2 Hennie van de Velden  93 punten
3 Ria Hurkmans  78 punten
4 Ludo van den Berg  65 punten
5 Willie van den Heuvel  60 punten
6 Hans van de Reek  56 punten
7 Leo Arts   54 punten
8 Toine Raaijmakers  51 punten
9 Ger Peters   49 punten
10 Antoon Hurkmans  48 punten

Vrijdag 6 december is weer de volgen-
de rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.00 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren, alle Rikkers zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 
Nuenen. Voor informatie bellen naar 
06 10289797 of 06 52696828.

Zwemmen

Badminton



1.79Ilex
Per tak. 

Elke zondag 
open!

De kracht van rituelen!

Basam Pine guirlande 
Voor binnen, 270cm lang. 4.99

3.99

Table Tree 60cm
De Table Tree is een leuke kleine 
kunstkerstboom, donkergroen 
van kleur en heeft een goede 
kwaliteit. Verkrijgbaar met 
en zonder LED-verlichting. 
60cm met LED-verlicht-
ing. 18.99. 16.99
60cm zonder LED-ver-
lichting. 8.49. 6.99

Nobilis handbos
Ca. 500 gram, naaldvast. 
2.99

1.99

Platmos
Grote tempex kist vers mos wat 
gebruikt kan worden als decoratie 
materiaal. 4.95

3.99

Grote Kerstster
Met 4 tot 6 bloem schermen, 
in 12cm-pot. Excl. sierpot.
3.99

1.99
6.99

16.99
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Table Tree 60cm
De Table Tree is een leuke kleine 
kunstkerstboom, donkergroen 

Amaryllis snijbloem
Diverse kleuren.

Eucalyptus
Decoratief en 
geurend. Per 
bos. 3.99

3 bloemen

4.99

2.99

Nuenen Kapperdoesweg 8

Coppelmans is dé 
kerstbomen specialist

Keuze uit ruim 100 verschillende kunstbomen! 

Breed aanbod echte bomen. Al vanaf 9.99

9.99
Nordmann den

Nordmann den
Gezaagd,
tussen 
130-150cm.

GRATIS

INGEPAKT!
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