
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

AFWEZIG VAN 23-12 t/m 27-12 :  
D. van den Top, huisarts

J.K. van de Sande en N. Janssen, 
huisartsen 

info waarneming via telnr. eigen praktijk

In samenwerking met Catawiki, Van Gogh Brabant, Vincentre, en Kees & 
Ingrid Rovers organiseren wij deze bijzondere dag waarin u kennismaakt 
met de nieuwe vrienden van Vincent van Gogh. In de afgelopen 10 jaar zijn 
beroemde graffitikunstenaars zoals Belin, Koka, Plotbot KEN en Studio Giftig 
op bezoek geweest in Nuenen om geïnspireerd op Van Gogh graffitikunst te 
maken. Deze graffitikunst wordt in de periode van 6 tot en met 15 december 
ter verkoop aangeboden op Europa’s grootste veilingplatform Catawiki.

www.catawiki.nl

www.vriendenvangogh.nl

PROGRAMMA GLOBAAL: 
15.00 - 18.00 uur: Oude vrienden van Vincent van Gogh
18.00 - 20.00 uur: Nieuwe vrienden van Van Gogh

PROGRAMMA
OUDE VRIENDEN VAN VINCENT VAN GOGH

15.00 - 17.00 uur: 

17.00 uur: 

17.15 uur: 

17.30 - 18.00 uur: 

NIEUWE VRIENDEN VAN VINCENT VAN GOGH

18.15 uur: 

18.30 - 19.15 uur: 

19.15 uur: 

19.45 uur: 

20.00 uur: 

Restauratie 
windmolen 
De Roosdonck 
bijna afgerond

Kerstpakketten-
actie ‘Nuenenaren 
voor Nuenenaren’ 

Oude & Nieuwe 
vrienden van 
Vincent van Gogh
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HERFSTACTIE
Ontvang een heerlijk warme plaid. 
Gratis opstartkosten t.w.v. € 695,-

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

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

Een wintercheck bij
Quik Service Nuenen.
Wel zo verstandig!

 
15 
dec 
13:00-17:00

15
dec

EXTRA
KERST
KOOP

ZONDAG

EXTRA

I.v.m. Kerst (week 52) 
verschijnt Rond de Linde 

 vrijdag 27 december. 

AANLEVERTERMIJN
Redactioneel: maandag 

23 december voor 12.00 uur
Advertenties: dinsdag 

24 december voor 10.00 uur

I.v.m. Oud & Nieuw (week 1) 
verschijnt Rond de Linde 

 donderdag 2 januari. 

AANLEVERTERMIJN
Redactioneel: maandag 

30 december voor 12.00 uur
Advertenties: dinsdag 

31 december voor 10.00 uur

Leuke speurtocht tijdens 
kerstevent 20 december
Op vrijdag 20 december bruist het centrum van Nuenen tijdens het Kerst-
Event 2019. Een van de vele activiteiten op deze dag is een speurtocht voor 
kinderen door het mooie centrum van Nuenen. Kinderen tot 12 jaar kunnen 
hier gratis aan meedoen en natuurlijk mogen broertjes, zusjes, opa’s en oma’s 
en vaders en moeders gezellig meespeuren en genieten van de vele andere 
activiteiten, proeverijen, acties, muziek en dergelijke in het centrum.

de Kerstman! De kerstman zit tussen 
15.30 en 16.30 uur in de Parkstraat, op 
de hoek met het Parkhof, tegenover 
Beeldwinkel Verhallen, die ook de 
mooie foto’s zal maken. De speurtocht 
start om 14.00 uur en graag allemaal 
verzamelen bij de kiosk in het Park. 

Wil je meedoen? Graag even inschrij-
ven via mailadres centrummanager@
nuenencentrum.nl of bel even 06-
13233383.

Het is de bedoeling dat de kinderen op 
zoek gaan naar letters die verborgen 
zijn in de etalages van de winkels in het 
centrum. Met deze letters kan dan een 
woord gemaakt worden. Onder de goe-
de oplossingen worden enkele mooie 
prijzen verloot. Maar dat is nog niet al-
les! De oplossing van de speurtocht kan 
tussen 15.30 en 16.30 uur ingeleverd 
worden bij de Kerstman en zijn elfjes. 
De kinderen krijgen dan wat lekkers en 
kunnen dan ook gratis op de foto met 

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONENDE MOOISTE 
MEUBELEN 
VAN DE MOOISTE 
MERKEN

‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’ 
ontvangen door gemeentebestuur

Wim van de Donk is inmiddels tot het 
comité toegetreden. Naast de oud-bur-
gemeesters Harry Terwisse en Willem 
Ligtvoet maken ook VDL-oprichter Wim 
van der Leegte en Henk Kivits, oud-di-
recteur Stage BV van Joop van den Ende 
en actief in raden van bestuur van veler-
lei culturele en maatschappelijke instel-

Commissaris van de Koning in Comité 
van Aanbeveling 
Naast het stichtingsbestuur dat de no-
dige gelden bijeen moet zien te krijgen 
voor de activiteiten en festiviteiten, is 
ook een comité van Advies en Aanbeve-
ling actief. De Commissaris van de Ko-
ning in de provincie Noord-Brabant 

Stichtingsbestuur en comité van advies en aanbeveling ‘NGN200jaar’ ontvangen door 
burgemeester Maarten Houben en wethouder Ralf Stultiëns (foto: gemeente Nuenen c.a.)

Burgemeester Maarten Houben en wethouder Ralf Stultiëns hebben vorige 
week zowel het stichtingsbestuur als het comité van Advies en Aanbeveling 
van ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’ ontvangen. Vanuit de gemeente 
is aan de stichting de opdracht gegeven het jaar 2021 tot een feest- en jubi-
leumjaar te maken. Door de samensmelting van Nederwetten met Nuenen-
Gerwen 200 jaar geleden, werd de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten op 1 januari 1821 een feit! Het gemeentebestuur heeft duidelijk aangegeven 
dat dit een feest ‘door en voor de inwoners‘ moet gaan worden. Door zoveel 
mogelijk verenigingen, clubs en andere organisaties erbij te betrekken, zal dat 
de onderlinge saamhorigheid, betrokkenheid en verbinding tussen de drie 
dorpen (nog meer) verstevigen. 

lingen, deel uit van het comité. Dat co-
mité is met name nodig om als 
ambassadeur van ‘Nuenen-Gerwen-Ne-
derwetten 200 jaar’ op te treden en ge-
vraagd en ongevraagd advies te geven. 
Ook gaat het comité proberen deuren 
te openen bij bedrijven en instellingen 
die binding hebben met Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten.

Druk programma hele jaar 2021 
Inmiddels is het bestuur van NGN-
200jaar druk bezig voor het ‘jubileum-
jaar 2021’ de nodige activiteiten te plan-
nen. Plannen voor een muziek- en 
korenfestival, straattheater in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten, open-tuinen-
route, oldtimerweekend, fotowedstrijd, 
symposium millenniumkinderen, activi-
teiten in de tuinen van Nune Ville en do-
mineeshuis, schoolprojecten door het 
Nuenens College, dorpenquizz, bridge-
drive in de openlucht, historisch oogst-
feest, mudrace, gildenfestijn en digitale 
maquette van 200 jaar ontwikkeling 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
worden momenteel verder uitgewerkt. 
Het stichtingsbestuur is er van over-
tuigd dat er in onze dorpen Nederwet-
ten, Gerwen en Nuenen en in de kern 
Eeneind nog veel onbekende talenten 
wonen, die bovendien briljante ideeën 
hebben. Zij kunnen zich nog steeds 
melden via de website: ngn200.nl



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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AFVALWEETJE

Lever 2 januari uw vuurwerkafval in bij de inzamel-
punten! Of breng het gratis naar de milieustraat. 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

Samen doen we meer.

UITNODIGING    
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

VUURWERK (OVERLAST)
De jaarwisseling moet voor iedereen in Nuenen een feest zijn. Toch 
zorgt het afsteken of opslaan van zwaar (meestal illegaal) vuurwerk 
ieder jaar voor veel overlast, gevaarlijke situaties en schade. De ge-
meente zet zich samen met de politie in om de overlast zoveel mo-
gelijk te beperken. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 
1 januari 02.00 uur. 
Iedereen die voortijdig vuurwerk afsteekt is in overtreding. Op de 
volgende locaties is het niet toegestaan om vuurwerk af te steken:

• Nabij en op het terrein van: De Akkers; Savant van Lenthof; 
Weverkeshof; Jo van Dijkhof

• In/op/aan/onder: abri’s; bruggen; overkappingen; tunnels; 
telefooncellen; vuilnisbakken; brievenbussen; in of nabij 
als zodanig ingerichte kinderboerderijen;

• In en nabij winkelcentra (semi overdekt)

Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken, terwijl dat nog niet 
is toegestaan? Of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar 
en illegaal vuurwerk? Meld dit dan bij de politie: 0900-8844. Dit 
kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
Lees meer op onze website: www.nuenen.nl/vuurwerk

ACTIE INZAMELING VUURWERKAFVAL  
OP 2 JANUARI 
Ook dit jaar verstrekken we in Nuenen weer afvalzakken om het 
vuurwerkafval veilig te verwijderen. Bij de drie verkooppunten van 
vuurwerk (waarvan één gelegen in Eindhoven, maar dichtbij Nue-
nen) krijgt u een speciale plastic zak mee, waar u het vuurwerkafval 
in kunt doen. Sluit de zak goed af. Lever de vuurwerkafvalzak op 
donderdag 2 januari in bij een inzamelpunt:

• Vincent van Goghplein in Nuenen van 12.00 tot 16.00 uur
• Heuvelplein in Gerwen van 13.00 uur tot 14.00 uur
• Hoekstraat in Nederwetten (parkeerplaats Kruik) van 

14.15 uur tot 15.00 uur
• Milieustraat aan de Huufkes 48 tot 50 (van 2 januari t/m 

10 januari di-wo en vr. 13.00-17.00 uur en za. 10.00-17.00 
uur).

Helpt u mee om vuurwerkafval veilig te verwijderen? Dan maakt u 
kans op een leuke prijs. De winnaar wordt in januari 2020 bekend 
gemaakt.

VRIJWILLIGERSORGANISATIES OPGELET!
Een vrijwilliger is onbetaalbaar
Binnen de gemeente Nuenen nemen vrijwilligers en hun organisaties 
een niet meer weg te denken plaats in. Vandaag de dag kunnen we 
niet meer zonder deze vrijwillige inzet. Zonder overdrijving kunnen 
we stellen dat vrijwilligers het cement zijn waar onze samenleving 
op drijft.

Aan de andere kant hebben vrijwilligersorganisaties het tegenwoor-
dig niet gemakkelijk. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te 
werven en te behouden. Daarnaast worden vrijwilligersorganisaties 
geconfronteerd met steeds meer regels waaraan men moet voldoen.
De gemeente Nuenen heeft vrijwilligers hoog in haar vaandel staan. 
Zij wil vrijwilligersorganisaties waar mogelijk ondersteunen. Dat 
kunnen wij alleen maar doen als wij weten waar uw organisatie 
tegenaan loopt en welke vragen om ondersteuning bij u leven. Om 
deze informatie boven tafel te krijgen hebben we een korte digitale 
vragenlijst ontwikkeld.

Wij roepen alle vrijwilligersorganisaties in Nuenen op mee te werken 
aan dit onderzoek door het invullen van de vragenlijst. Dit kost u 
hooguit 10 minuten. De link van de vragenlijst vindt u op www.nue-
nen.nl/onderzoek. De resultaten van het onderzoek nemen we mee 
bij het uitwerken van het ondersteuningsaanbod aan vrijwilligers-
organisaties en worden voor de zomer van volgend jaar met u ge-
deeld.

U heeft tot 31 december de tijd om de vragenlijst in te vullen. Maak 
gebruik van dit aanbod.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Wethouder Hetty Tindemans. 

DONKERE DAGEN OFFENSIEF    
WEER VAN START
De duisternis is de beste vriend van een inbreker. Met de dagen die 
korter worden, stijgen dan ook het aantal inbraken. Donkere dagen 
bieden inbrekers veel voordelen. Zo weet een inbreker bij een onver-
licht huis gemakkelijk dat er niemand thuis is en kan een inbreker in 
een onverlichte woning makkelijker ongezien zijn slag slaan. De piek 
van het aantal inbraken ligt rond de feestdagen. Wist u bijvoorbeeld 
dat op tweede kerstdag de meeste inbraken gepleegd worden?

Wekelijkse tips
Elke woning heeft zwakke plekken en inbrekers hebben daar oog 
voor. Gelukkig zijn er een hoop mogelijkheden om uw woning veilig 
en ‘inbraakproof’ te maken. Om u met een gerust gevoel de don-
kere (feest)dagen in te laten gaan, geven wij u de komende weken 
tips en informatie. Elke week besteden we aandacht aan een bepaald 
thema vanuit een bepaalde invalshoek:

• Wat zijn de meest gebruikte inbraakmethoden en wat zijn 
de tips om je hiertegen te beschermen?

• Wanneer loopt een inbreker uw woning voorbij?
• Hoe kan een goed contact met de buren bijdragen aan het 

voorkomen van een woningbinbraak?
• Hoe kan een buurt whatsapp groep bijdragen aan veilig-

heid?
• Wat voor impact heeft een woninginbraak op de slacht-

offers?
• Hoe komt uw woning in aanmerking voor een Politie Keur-

merk Veilig Wonen (PKVW)?

We delen de wekelijkse tips op onze website, social media en in de 
gemeenteberichten van de lokale kranten. Meer weten of alvast wat 
tips lezen? Ga naar www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of www.
politiekeurmerk.nl/preventietips.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 07-01-2019 EN 14-01-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Lieshoutseweg 49C Oprichten recreatiewoning met bijgebouw
Beekstraat,  Oprichten van twee twee-kappers en
hoek De Beekse Tuin 8 levensloopbestendige patiowoningen

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Centrum Nuenen Carnaval Dwersklippels 21-25 feb 
Centrum Gerwen Carnaval De Narre-Kappen 14-16, 21-25 feb
De Koppel 1 Horeca Carnaval De Wetters 17-18 jan 
Collse Hoefdijk 24 Horeca Nieuwjaarsfeest OCN 6 jan 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Kerstmarkt en Nieuwjaarsparty 17 dec - 1 jan

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
04-12-2019 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend (formeel niet 
  meer in Nederland woonachtend): 
  mevrouw J. Pruijmboom, geboren 13-
  02-1975 en mevrouw W. Pruijmboom, 
  geboren 23-03-2000 en de heer Z. Yin, 
  geboren 16-04-1990. 
04-12-2019 Nuenen c.a. Correctie Besluit tot vaststelling 
  subsidieplafond Subsidieverordening 
  Sociale Volkshuisvesting 2019 

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

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

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

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

AFVALINZAMELING    
RONDOM FEESTDAGEN 
PMD en restafvalinzameling 
Op EERSTE Kerstdag woensdag 25 december en nieuwjaarsdag 1 
januari 2020 is er geen afvalinzameling voor de PMD en containers. 
Dit betreft de inzameling in gedeelte Nuenen (Keizershof en omge-
ving), Nuenen West, Gerwen, Eeneind en Nederwetten. 
De vervangende ophaaldag is zaterdag 21 december en zaterdag 4 
januari 2020.Plaats uw afval niet te vroeg buiten.
Op TWEEDE kerstdag donderdag 26 december is er ook geen af-
valinzameling van PMD en container in Nuenen. De vervangende 
ophaaldag is zaterdag 28 december. Ook de papier route kan een 
andere inzameldag zijn. Kijkt u voor alle route’s in uw persoonlijke 
afvalkalender.

Milieustraat
De milieustraat is met Kerst en op nieuwjaarsdag gesloten. Op 24 
en 31 december is de milieustraat tot 16.00 uur open.

Sluiten container en afvalbakken 
Rond oudjaar worden alle gele afvalbakken gesloten of weggehaald. 
De ondergrondse papiercontainers worden ook afgesloten. 

Glas container
Rond deze dagen wordt er veel glas naar de ondergrondse containers 
gebracht. Daardoor zit de container eerder vol. Plaats geen glas 
erbij, wacht liever een weekje.

Bladkorven en kerstbomen
Het bladseizoen loopt ten einde en eind december starten we weer 
met het weghalen van de bijna 140 bladkorven. Als u begin januari 
2020 uw kerstboom opruimt kunt u deze deponeren bij een van de 
14 permanente groenbakken of afgeven bij de milieustraat. 

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. 



GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen
040-2831774 | www.wildenberg.nl

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Ons Inspiratie Boek 
 ligt voor u klaar in de winkel

4 Smulvinken
...................................................................... 5,95
Cordon Rouleau
“Varkensfi let met Ham en Emmentaler”
........................................................100 gram 2,35
100 gram Zeeuws Spek
100 gram Boterhamworst ..................2,95
Gemarineerde
Kipfi let
“Diverse smaken”.................................4 stuks 6,95
Caprese al forno
........................................................100 gram 2,45
Haas in ‘t Groen
“Roerbak van Varkenshaas, 
groenten, mozzarella en room” .......100 gram 2,45

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

December F�stmenu!
R E S T A U R A N T

b

ZONDAG 22 DECEMBER IS PEZZAZ EXTRAZONDAG 22 DECEMBER IS PEZZAZ EXTRA
GEOPEND VANAF 17.00 UUR.GEOPEND VANAF 17.00 UUR.

4 gangen menu inclusief glaasje Cava
 koffie of thee met lekkers voor €39,50

“Tonijn Garam Marsala”
soya/ wakamé / furikaki / sojaboontjes

***
Schelvis & Salami

amandel / venkel curry / oesterblad
 ***

Hert, “Sukade & Filet” 
Janne’s rode kool / spruitjes / mousseline / beulingJanne’s rode kool / spruitjes / mousseline / beuling

***
“Witte chocolade & Mandarijn”“Witte chocolade & Mandarijn”
panna cotta / speculaas / makaronpanna cotta / speculaas / makaron
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Sint en zijn pieten bezoeken   
de Crijnsschool
Vol verwachting klopt ons hart... Wat keken de kinderen van de Crijnsschool uit 
naar deze periode. Op dinsdag 26 november mochten de kinderen hun schoen 
zetten. De volgende dag zat er een leuk schoencadeau in de schoenen van de 
kinderen en was zwarte piet nog op school gebleven om een bezoekje te bren-
gen aan alle klassen. 
Donderdag 5 december kwamen de 
Sint en zijn zwarte Pieten met een 
hoop geluid en licht aan op de Crijns-
school. Omdat de Sint het bij de in-
tocht van Nuenen zo leuk vond dat er 
een brandweerwagen mee reed, wilde 
hij nu graag zelf een keer in de brand-
weerwagen zitten.
De brandweermannen deden dit na-
tuurlijk maar al te graag voor de Sint.
De klassen werden bezocht, er werd 
volop gedanst en gezongen en natuur-
lijk kregen we ook leuke cadeaus. De 
kinderen van groep 6 t/m 8 hadden erg 
mooie surprises voor elkaar gemaakt. 
Wij willen Sinterklaas en zijn Pieten be-
danken voor deze gezellige dag.

Sinterklaas komt aan in camper   
op Kindcentrum de Nieuwe Linde 
Donderdag 5 december is het eindelijk zover, alle kinderen zijn zenuwach-
tig en door het dolle heen want vandaag brengt Sinterklaas een bezoek aan 
Kindcentrum de Nieuwe Linde. Tenminste dat hopen we.

wij deze altijd lenen. Pak maar gewoon 
van de oprit hadden ze geschreven, 
opa vindt dat echt niet erg!”.

Sinterklaas heeft kadootjes voor alle 
groepen. Als eerste bezoekt hij de bo-
venbouw waar hij in groep 7/8 klem zit 

Om half 9 gaan alle medewerkers sa-
men met de kinderen naar buiten om 
Sinterklaas op te wachten. De Sinter-
klaasmuziek klinkt door de straat, de 
kinderen dansen erop los en vol span-
ning staan ze te wachten op dat ene 
moment. Het duurt wel heel lang, zou 
hij nog wel komen?
Na een kwartiertje hard zingen, dan-
sen en roepen komt er een camper de 
hoek om. Er zit een Piet achter het 
stuur en achterin gaat het raampje 
open en daar zien we Sinterklaas en 
nog 2 pieten. De kinderen zijn hele-
maal blij, Onder luid gejuich stapt Sin-
terklaas met zijn pieten uit de camper.
Sinterklaas wordt welkom geheten 
door de directrice Friedeke. Ze is heel 
blij dat Sinterklaas weer een bezoek 
komt brengen. Ze heeft wel een vraag 
aan Sinterklaas, “Kan het zijn dat wij 
deze camper kennen?”. “Dat kan zeker”, 
zegt Sinterklaas. “Een van mijn pieten 
heeft vorige week op het schoolplein 
in deze camper geslapen. Ik heb begre-
pen dat hij er nogal een rommeltje van 
had gemaakt.” Alle kinderen moeten la-
chen en Friedeke zegt: “Oh ja, daar ken-
nen wij hem van en volgens mij ook 
van de kinderboekenweek. Klopt dat 
Sinterklaas?”. Sinterklaas moet lachen, 
“Het is inderdaad dezelfde camper, ik 
had namelijk een lieve brief gekregen 
van een paar kinderen van deze school. 
De opa van deze kinderen heeft een 
camper en als het nodig was mochten 

Sinterklaas vindt Sint-Jozefschool niet
Ook dit jaar wil Sinterklaas de St Jozefschool in Nederwetten vereren met een bezoek
Op 4 december, de dag van zijn komst, is Sinterklaas ineens zoek
Sinterklaas en zijn Pieten zijn in Nederwetten de weg kwijt
En waarschijnlijk door de dichte mist en de afgesloten Eikelkampen misleid
Opeens zien de leerlingen overal vieze zwarte Smeerpoets-handen
Als ze deze volgen, zullen ze misschien wel bij de Sint belanden
Na goed zoeken, vinden ze de Sint en zijn Pieten uiteindelijk in de Esrand
Op weg terug naar school nemen de leerlingen de Sint maar aan de hand
Op school aangekomen was het de hoogste tijd voor een groot feest
Want van een Sinterklaas-viering houden de leerlingen toch het allermeest
De Sint is blij te zien dat er zoveel leerlingen op school rondlopen
De afgelopen jaren mocht hij dan ook steeds meer leuke kadootjes kopen
Omdat de Sint water drinken heel erg belangrijk vindt
Was er dit jaar een mooie dopper-fles voor iedereen kind
In groep 1,2,3 & 4 wordt de Sint getrakteerd op muziek, dans en een lied 
En is er ook nog tijd voor pepernoten-bingo met Zwarte Piet
In groep 5,6 worden er leuke Sinterklaas-spelletjes gespeeld
Met een dobbelsteen ruilspel worden later de kadootjes gedeeld.
Groep 7 en 8 was met de surprises de hele ochtend zoet
Deze leerlingen weten wel hoe je mooie knutselwerkjes maken moet!
De Pieten zorgden voor strooi-
goed en heerlijke pepernoten 
Alle leerlingen hebben van deze 
Sinterklaas viering heel erg ge-
noten
Beste Sint en Pieten bedankt voor 
het leuke en gezellige bezoek
We hopen dat alle vrijwilligers 
een mooie plek krijgen in uw 
grote boek!

Sint op bezoek bij KC de Wentelwiek
Dit jaar had Sinterklaas het extra druk op De Wentelwiek, want niet alleen 
de kinderen van de basisschool, maar ook de kinderen van de kinderopvang 
en de peuterspeelzaal stonden hem op te wachten voor zijn bezoek. Daar-
om was het extra vervelend dat Sinterklaas alleen kwam! De pieten waren er 
niet bij! Sinterklaas en de pieten hadden mogen logeren bij Stijns Slaapstu-
dio en de Sint kwam in een heel grappig klein autootje naar De wentelwiek, 
zónder pieten!

Gelukkig zijn we nu met extra veel kinderen, dus we konden héél hard roepen: 
Piet! Piet! Piet!! Gelukkig hadden de pieten het nummer van juf Yvonne en konden 
ze haar bellen om te vertellen dat ze zich verslapen hadden… in die fijne bedden! 
We moesten nog maar een liedje zingen en dan zouden ze komen. Gelukkig zijn 
pieten heel snel, maar ze kunnen zich niet zo goed aankleden! In hun pyjamabroe-
ken en met hun knuffels nog in de hand kwamen ze het schoolplein op gerend!

Sinterklaas heeft alle kinderen van het Kindcentrum een bezoekje gebracht, en 
voor alle groepen een cadeautje achtergelaten. Terwijl hij zijn ronde door De Wen-
telwiek liep, zag hij dat er binnen het Kindcentrum tussen alle groepen heel goed 
wordt samengewerkt. De kinderen hebben de Sint laten zien dat ze heel veel leren 
en dat ze het ontzettend naar hun zin hebben op de groep en in de klas!

Sinterklaas op de Wentelwiek
Dat niet iedereen wakker wordt van de wekker is maar weer eens een feit, 
want wat was het spannend of Sinterklaas dit schooljaar met al zijn pieten 
de Wentelwiek zou komen bezoeken. Vol enthousiasme werden Sint en zijn 
pieten opgewacht door de kinderen van KC de Wentelwiek. Tevens stonden 
de ouders en jongere broertjes en zusjes vol verwachting op de Sint en zijn 
pieten te wachten.

kom geheten door juf Yvonne, de di-
recteur van KC de Wentelwiek. Sinter-
klaas is zeer betrokken met onze 
school en gaf aan zich weer helemaal 
thuis te voelen bij ons.

Het feest was nog niet ten einde! Sin-
terklaas kwam namelijk samen met de 
pieten in alle groepen op bezoek. Voor 
iedere groep had Sint een passend ca-
deau meegenomen. In de groepen 4 
tot en met 8 waren prachtige surprises 
gemaakt.

Sinterklaas is ontzettend trots op de 
kinderen van KC de Wentelwiek en 
kijkt uit naar volgend jaar.

Sinterklaas kwam met een piet bij ons 
op school aan. De andere pieten lieten 
echter nog eventjes op zich wachten, 
want ze hadden zich verslapen! Het 
rondbrengen van pakjes aan al die lie-
ve kinderen is natuurlijk ook redelijk 
vermoeiend. Toen de pieten eenmaal 
Slaapstudio Stijn zagen, konden ze het 
niet laten om heel even de ogen te 
sluiten. Heel even duurde alleen wat 
langer dan verwacht! Sint hoefde zich 
niet lang ongerust te maken, want al 
snel kwam er een telefoontje van de 
pieten die per step en fiets vlug onze 
kant op kwamen. Er werd uit volle 
borst gezongen waarna het feest in de 
aula werd voortgezet. Sint werd wel-

Kerstmarkt   
St. Jozefschool 
Nederwetten
Op donderdag 19 december wordt op 
de Sint Jozefschool in Nederwetten 
een speciale kerstmarkt gehouden. Op 
deze avond, vanaf 18.30 uur, zullen de 
leerlingen zelfgemaakte knutselwerk-
jes verkopen. Natuurlijk is het ook mo-
gelijk om iets lekkers te kopen. De op-
brengst van de markt is bestemd voor 
de kinderen in Tanzania. 
Om 20.00 uur gaat het speciale kerst-
café open en is er gelegenheid om te-
gen vriendelijke prijzen, een drankje te 
nuttigen. Iedereen is van harte wel-
kom om deze avond bij te wonen! 
De leerlingen hopen natuurlijk dat er 
veel mensen naar hun knutselwerkjes 
komen kijken en deze kopen!

12-12-1969    -   12-12-2019

50 gouden   
jaren samen! 
Lieve Joep & Sybille

Van harte gefeliciteerd namens 
Ruud & Linda, Franka & Henrico 
en de kleinkinderen Sjoerd, 
Rune, Marit, Bieke en Bendert

Peter en Mieke 
van de Griendt  
50 jaar samen!
Van harte gefeliciteerd met jullie 
gouden bruiloft!
Al vijftig jaar zijn jullie er samen 
voor elkaar en dat zullen we niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan.

Veel liefs van jullie kinderen 
en kleinkinderen

met Piet tussen de deur. Je kan blijk-
baar toch niet met zijn 2en tegelijk 
door de deur naar binnen. In groep 7 
haalt hij een grapje uit met de juf-
frouw, want Sinterklaas weet natuurlijk 
alles. Wat slim om breuken uit te leg-
gen door het nadoen van een kip! En in 
groep 6 is er natuurlijk tijd om met zijn 
allen de pietenpolonaise te lopen, 
waarbij bakpiet alle kleurplaten van de 
kinderen omwisselt. Oepsie!
Daarna is het tijd voor de kinderen van 
de onderbouw, de peuterspeelzaal en 
de dagopvang. Alle kinderen mogen 
een bezoek brengen aan Sinterklaas in 
de aula. Met groep 3, 4 en 5 speelt Sin-
terklaas een Sinterklaasquiz. De kinde-
ren geven tegelijk antwoord door het 
omhoog houden van een rood of 
groen briefje. Het is de bedoeling dat 
je zo lang mogelijk kan blijven staan, 
wie zal dat zijn?! Met de dagopvang, 
groep 1 en 2 wordt er enthousiast een 
pietenpolonaise gelopen. En na afloop 
van het bezoek krijgen alle kinderen 
een zak met kadootjes mee die de juf-
fen in de klas zullen verdelen. Ook 
wordt er door 2 pieten een bezoekje 
aan de peuterspeelzaal gebracht. Waar 
gezongen wordt met de kinderen en 
daarna kadootjes worden uitgedeeld. 
Helaas gaat de tijd veel te vlug en het is 
tijd voor Sinterklaas om te gaan. Wat is 
het een geweldige dag geweest, wat 
hebben de kinderen genoten. 
Namens alle kinderen en medewer-
kers van Kindcentrum de Nieuwe Lin-
de zeggen wij “dank je wel Sinterklaas 
en tot volgend jaar!”

Ontmoetingsbijeen-
komst voor mensen  
met een stoma
De bijeenkomst is op dinsdag 17 de-
cember van 14.00 tot 16.00 uur voor 
stomadragers, partners en belangstel-
lenden. In inloophuis de Eik, Klein Ton-
gelreplein 8, Eindhoven. Voor vragen 
of informatie: Ingrid Oostindiën (vrij-
willigster) tel: 06 53 58 13 49. 
www.stomavereniging.nl 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
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Nuenen Veilig en     
het Politie keurmerk
Juist nu de feestdagen eraan komen en straks de schoolvakanties weer be-
ginnen, is het zaak extra alert te zijn op uw eigendommen. Immers een in-
breker gaat nu juist niet op vakantie en zal weer, zoals altijd in deze tijd van 
het jaar, door onze Nuenense wijken struinen. 

Maar wist u dat wij samen (KBS, Politiekeurmerk en u) dit voor 98% kunnen stop-
pen? Door het Politiekeurmerk veilig dat in Nuenen en omstreken (Helmond en 
Eindhoven) wordt uitgevoerd door KBS Slotenmaker & inbraakpreventie, hebben 
wij al een aantal wijken veilig gemaakt. Hiervoor is het initiatief nuenenveilig.nl in 
het leven geroepen dat een samenwerking is tussen het Politiekeurmerk, de KBS 
groep, lokale buurtpreventieteams en enkele toeleveringsbedrijven.

Doel van dit initiatief is het doen dalen van de misdaadcijfers en in het bijzonder u 
als inwoner veilig te laten wonen. Hoe? Nou heel praktisch: er komt een preventie-
adviseur van het Politiekeurmerk bij u thuis en laat u verschillende inbraaktech-
nieken zien. Hierna schrijft hij een gedetailleerd rapport met aanbevelingen voor 
uw specifieke woonomgeving. Als u deze aanbevelingen opvolgt dan, blijkt uit de 
statistieken, wordt de kans op een geslaagde inbraak gereduceerd met 98%. Het 
bezoek van onze preventie-adviseur is gratis en uiteraard vrijblijvend. Het kost u 
een kopje koffie en een uur van uw tijd. Wij zouden bijna zeggen wat let u? Als be-
loning voor het naar de veiligheidssituatie van uw woning te laten kijken, biedt de 
KBS groep de eerste 1000 nieuwe aanmeldingen voor dit donkere dagen initiatief 
gratis een SKG goedgekeurde kierstandhouder aan ter waarde van € 75,-
Uw inboedelverzekeraar zal u daarnaast belonen in de vorm van korting op uw 
inboedelverzekering. 

Voor u bezoek krijgt van onze preventie-adviseur, nodigen wij u 
graag uit onze informatieve website te bezoeken (www.sloten-
makerKBS.nl). Hierop vindt u veel informatie over het Politie-
keurmerk, uitgebreide video’s van inbraaktechnieken en tevens 

recensies van mensen die al eerder van de actie NUENEN VEI-
LIG gebruik hebben gemaakt. Wij zijn daarin open en 

transparant en hopen zo ons gezamenlijk doel - een vei-
lige woonomgeving - te bereiken.

Initiatiefnemer KBS bestaat al 10 jaar en staat in 
deze regio bekend als betrouwbaar en maat-
schappelijk betrokken. KBS bestaat uit meerdere 

units die gezamenlijk de KBS groep vormen. Daar-
onder vallen een installatie- en onderhoudsbedrijf, een 
beveiligingsbedrijf voor o.a. kluizen, camera’s en alarmin-
stallaties, een slotenmaker en natuurlijk inbraakpreven-
tie-specialisten.

Wilt u een woninginspectie aanvragen? Bel dan de enige 
echte slotenmaker van Nuenen, Johan van Grootel, be-
reikbaar op tel. 040 - 843 853 0. www.nuenenveilig.nl

Voor u bezoek krijgt van onze preventie-adviseur, nodigen wij u 
graag uit onze informatieve website te bezoeken (www.sloten-
makerKBS.nl). Hierop vindt u veel informatie over het Politie-
keurmerk, uitgebreide video’s van inbraaktechnieken en tevens 

recensies van mensen die al eerder van de actie NUENEN VEI-
LIG gebruik hebben gemaakt. Wij zijn daarin open en 

transparant en hopen zo ons gezamenlijk doel - een vei-
lige woonomgeving - te bereiken.

Initiatiefnemer KBS bestaat al 10 jaar en staat in 

units die gezamenlijk de KBS groep vormen. Daar-
onder vallen een installatie- en onderhoudsbedrijf, een 
beveiligingsbedrijf voor o.a. kluizen, camera’s en alarmin-
stallaties, een slotenmaker en natuurlijk inbraakpreven-
tie-specialisten.

Wilt u een woninginspectie aanvragen? Bel dan de enige 
echte slotenmaker van Nuenen, Johan van Grootel, be-
reikbaar op tel. 040 - 843 853 0. 

Ode aan Martijn

Martijn is niet meer
Vorige week gleed hij weg, na een aan-
tal maanden strijd met zijn ziekte. Een 
goede herinnering aan hem. Overal 
waar muziek was, kwam je hem tegen. 
Hij was de grote Denver gitarist, op 
feesten werd hij gevraagd te spelen, zo-
als bij de golfclub Nuenen, bij openin-
gen (o.a. bij OKC Helmond, Stichting Ik 
Wil), bij bedankfeesten van Stichting 
Warme Beer was hij altijd te vinden, bij 
‘Smeulders is open’, en ga zo maar door. 
Altijd was hij er voor in te helpen bij fes-
tiviteiten. De gitaar en de muziek waren 
zijn leven. En iedereen genoot van zijn 
spel en zijn zang. Prachtig mens.
Dank je wel Martijn voor wat je bete-
kend hebt voor ieder. 
Jij en Jouw muziek zitten in ons hart. 

Verloren sleutels
Verloren sleutels (bos ca 9 stuks), zon-
der label, omgeving Oranjestraat/Euro-
palaan/Vorsterdijk/Nuenen West. Tel. 
06-54356474.

Uitslag rikken 
RKVV Nederwetten 
De uitslag van 
vrijdagavond 6 december
Wim Kuypers  95 punten
Martien Royackers  84 punten
Jan Langenberg  80 punten
Tiny van Lankveld  78 punten
Adri Verhagen  72 punten

De volgende kaartavond is op: vrijdag-
avond 27 december, 20.00 uur in de 
kantine van RKVV Nederwetten.

Wildrikken bij EMK
20 december bent u welkom voor een 
avondje gezellig kaarten in de kantine 
van VV E.M.K. Wettenseind Nuenen. We 
beginnen om 20.00 uur met rikken voor 
de mooie wildprijzen. Kosten € 4,- pp.

Toekomst woningen 
Vinkenho� es onder de loep
Op maandag 9 december sprak woningcorporatie Helpt Elkander met de 
bewoners van de zogenaamde Vinkenho� es tijdens een tweetal bewoners-
bijeenkomsten. Daarin informeerde Helpt Elkander de bewoners over de 
uitkomsten van een onderzoek naar de kwaliteit van de woningen en werd 
een voorkeur voor een sloop-nieuwbouw variant aan de bewoners voorge-
legd. Medewerkers van Helpt Elkander gingen daarop in gesprek met de be-
woners. Helpt Elkander is om twee belangrijke redenen tot de voorkeurva-
riant gekomen. Enerzijds gaat dat om de opgave voor het toekomstbestendig 
en duurzaam maken van de woningen met bijbehorende hoge kosten van 
renovatie. Anderzijds gaat dat om de noodzaak om in Nuenen woningen te 
realiseren voor starters en voor ouderen. De locatie Vinkenho� es leent zich 
uitstekend voor de bouw van extra woningen.

de gemeente over de mogelijkheid van 
tijdelijke verhuur van de woningen. Bas 
Maassen: “Wij willen geen leegstand, 
maar maken aan nieuwe huurders ook 
graag duidelijk dat de woningen nog 
maar beperkte tijd beschikbaar zijn.” 
Helpt Elkander streeft ernaar om de 
vernieuwing van de Vinkenhofjes uiter-
lijk in het jaar 2025 te hebben afgerond.

Nog geen debat over nieuwbouw
Helpt Elkander kiest ervoor om nu eerst 
tot een weloverwogen besluit te ko-
men over de toekomst van de apparte-
menten aan de Vinkenhofjes. Bas Maas-
sen: “Daarbij is bij ons vooralsnog geen 
ruimte voor discussie over nieuwbouw.” 
Pas als het besluit, dat voor eind maart 
2020 voorzien is, plaats biedt aan 
nieuwbouw, zal die discussie gevoerd 
gaan worden. “Dan ook is er gelegen-
heid om met elkaar in gesprek te gaan 
over de spanning tussen alle wensen en 
behoeftes”, aldus directeur Bas Maas-
sen van Helpt Elkander. “Wij zullen dat 
gesprek ingaan met oog voor het dorp 
en het groen. Tegelijkertijd echter moet 
er ook dringend iets gedaan worden 
aan de lange wachttijden voor sociale 
huurwoningen in Nuenen. Acht jaar be-
draagt de wachttijd voor starters, en 
dat is onacceptabel. Er moeten betaal-
bare woningen toegevoegd worden de 
komende jaren.”

In maart 2020 een de� nitief besluit
Met een voorkeur voor sloop en nieuw-
bouw gaat Helpt Elkander de komende 
maanden verder het gesprek aan. Dat 
gesprek wordt in de eerste plaats ge-
voerd met de bewoners. Daarnaast legt 
Helpt Elkander zijn oor te luisteren bij 
de omwonenden, bij het College en de 
gemeenteraad en bij de belangrijke 
partners. Eind maart rondt Helpt Elkan-
der dit Nuenense maatschappelijke de-
bat af met een definitief besluit. Voor de 
bewoners worden de komende tijd in-
loopspreekuren gehouden. Ook wor-
den individuele gesprekken gevoerd.

Bewoners moeten hun huis uit
Helpt Elkander heeft aan de bewoners 
van de Bergvinkhof, de Geelvinkhof, 
de Goudvinkhof, de Groenvinkhof en 
de Distelvinkhof twee varianten voor-
gelegd. Dat betreft de voorkeursvari-
ant sloop-nieuwbouw en een variant 
waarin de huidige woningen worden 
gerenoveerd. Daarbij staat vast dat de 
bewoners in beide varianten hun wo-
ningen zullen moeten verlaten. Helpt 
Elkander geeft de garantie dat bewo-
ners, na afronding van de werkzaam-
heden in beide varianten, kunnen te-
rugkeren als zij dat willen. Daarvoor is 
niet alleen een verhuis- en inrichtings-
kostenvergoeding beschikbaar maar 
kan ook gesproken worden over huur-
gewenning en een zogenaamde spijt-
optantenregeling. Bij gedwongen ver-
huizing komen de bewoners bij voor-
rang in aanmerking voor vrijkomende 
woningen in Nuenen en in de regio.

Tijdelijke verhuur
Omdat de woningen aan de Vinkenhof-
jes leeg moeten zijn op het moment 
van sloop of renovatie, treedt Helpt Elk-
ander op korte termijn in overleg met 

Neva Ensemble uit St. Petersburg 
komt weer naar Nuenen
En weer komt het Neva Ensemble naar Nuenen en dan weten we dat het 
weer Kerstmis wordt. Laten we hopen dat we nog lang van hun zang mogen 
genieten. Ook nu is het weer mogelijk geweest om ze vlak voor Kerstmis, bij 
ons in de Clemenskerk hun mooie winter/kerstconcert te laten verzorgen.

Korsakov Conservatorium in St. Peters-
burg. In december/januari vormen zij 
het Neva Ensemble en treden daarmee 
in Nederland op. 
Maak gebruik van deze unieke moge-
lijkheid om hier in Nuenen, dit concert 
van deze zangers mee te maken. Het 
concert is ook nu weer gratis toegan-
kelijk, maar er wordt wel verwacht dat 
u na afloop van dit concert, uw waar-
dering zult laten blijken door uw bij-
drage aan de collecte. Dat zal dan voor 
hen ook weer een aansporing zijn om 
het volgende jaar weer terug te komen 
naar Nuenen.

U bent van harte uitgenodigd op 
woensdag 18 december om 20.00 uur. 
Het programma is te zien en te down-
loaden via: www.parochienuenen.nl 

Alle bezoekers aan dit mooie concert 
zullen weer genieten en zal het con-
cert wezenlijk bijdragen aan de kerst-
sfeer. Het programma bestaat weer uit 
twee delen en wel:
- Voor de pauze mooie stemmige Slavi-
sche Byzantijnse koormuziek
- Na de pauze opgewekte Russische 
volksliederen afgewisseld met licht 
 klassieke koormuziek.
En omdat het kersttijd is zal het geheel 
afgewisseld worden met kerstliederen. 
Voor de vaste bezoekers en dat zijn er 
ondertussen vele honderden, een 
feest van herkenning. En voor hen die 
het Neva Ensemble nog niet zo goed 
kennen een korte introductie. Het 
Neva Ensemble bestaat uit een 6tal 
topsolisten, allen met de hoogste 
zangopleiding, vooral bij het Rimski 

Het Neva ensemble komt weer naar Nuenen

Nardo van der Meer nieuwe voorzitter 
Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis 
Prof. dr. Nardo van der Meer (1970) is per 1 juni 2020 benoemd tot voorzit-
ter Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. De Raad van Toezicht 
heeft hem benoemd als opvolger van Piet Batenburg die wegens het berei-
ken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie zal neerleggen.

houdelijke achtergrond, ervaring en 
persoonlijkheid om het Catharina Zie-
kenhuis door deze uitdagende tijden 
te leiden.” Van der Meer gaat samen 
met Geranne Engwirda het bestuur 
vormen van het Catharina Ziekenhuis.

Op dit moment is Nardo van der Meer 
nog voorzitter van de vakgroep anes-
thesiologen, intensivisten en pijnbe-
strijders en opleider Intensive Care bij 
het Amphia Ziekenhuis als ook hoog-
leraar Healthcare management aan de 
Universiteit van Tilburg/Tias Business 
School. Nardo van der Meer: “Ik kijk er-
naar uit om met mijn diversiteit aan er-
varingen als medisch professional, be-
stuurder, hoogleraar en ondernemer 
een belangrijke bijdrage aan de door-
ontwikkeling van het Catharina Zie-
kenhuis te gaan leveren.”
www.catharinaziekenhuis.nl

Nardo van der Meer studeerde ge-
neeskunde en promoveerde aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en volg-
de daarna de opleiding tot anesthesio-
loog en intensivist in het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam. In 
2009 behaalde hij zijn MBA aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Na 
zijn studie is Van der Meer gaan wer-
ken in het Amphia Ziekenhuis in Breda 
als cardio-anesthesioloog en intensi-
vist waar hij zijn werkzaamheden com-
bineerde met het voorzitterschap voor 
het bestuur Vereniging Medische Staf.

De Raad van Toezicht heeft in hem de 
juiste persoon gevonden om de inge-
zette koers van het Catharina Zieken-
huis als regisseur van waardegedreven 
zorg verder uit te bouwen en vorm te 
geven. Tiny Sanders, voorzitter Raad 
van Toezicht: ‘Wij zijn erg verheugd 
met de aanstelling van Nardo, omdat 
hij de juiste mix heeft van medisch in-

Singlecafé Brandevoort
Singles in Brandevoort e.o. organise-
ren regelmatig bijeenkomsten in het 
Brandpunt aan de Biezenlaan 29 in 
Brandevoort. De eerstvolgende avond 
is op vrijdag 13 december aanvang 
20.30 uur. De entree is vrij. Deze avond 
is dan voor iedereen toegankelijk. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij: Jan 
van der Sanden, tel. 06-10 72 03 31.
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De angst        
voor verkeerd bouwen 
De laatste maand van 2019 is inmiddels in volle gang. Tijd voor een wat bredere te-
rugblik dus. Ik heb in deze column vaak gepleit voor meer - eigenlijk veel meer - 
woningbouw. En voor een hogere - veel hogere - snelheid in planontwikkeling en 
uitvoering. Helaas zijn de resultaten op de woningmarkt in de loop van het jaar al-
leen maar slechter geworden. De stikstofcrisis en de PFAS-normen droegen daar-
aan flink bij. Her en der kwamen bouwplannen min of meer tot stilstand en het 
aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen liep fors terug. 
Met als gevolg dat de markt uiterst krap blijft en dat de prijzen verder oplopen.

ASML - een van de motoren van Brainport regio Eindhoven - blijft intussen maar 
groeien en het eind daarvan is nog niet in zicht. In haar kielzog groeien velen 
mee. Dat is mooi voor de ontwikkeling van de regio, maar het zal tegelijkertijd 
een enorme extra druk blijven leggen op de behoefte aan woonruimte. Inmid-
dels wordt in Eindhoven en omgeving druk gediscussieerd over hoogbouw in het 
centrum van de stad. Hoe wenselijk is het en aan welke voorwaarden moet wor-
den voldaan? Het aantal studies dat aantoont dat ook in het groen aan de randen 
van de stad moet worden gebouwd - en dat aan dergelijke laagbouw ook behoef-
te is - neemt ondertussen toe. Waar men mij een paar jaar - toen ik die suggestie 

deed - nog bezwoer dat dit ‘verkeerd bouwen op de verkeerde 
plek’ zou zijn.

Ik denk dat de woningbehoefte zo groot is dat je eigen-
lijk niet verkeerd kunt bouwen. Echte hoogbouw in het 
centrum, woongebouwen met beperktere hoogte in 

wijken als Woensel en de vertrouwde rijtjeswoningen 
in het groen aan de randen van de stad, aan alles is een 
schreeuwende behoefte. Starters, doorstromers, jonge 

gezinnen, ouderen en expats buitelen over elkaar heen en 
voor iedereen moet een behoorlijke plek zijn. Dus al te veel 

tijd om ons te verliezen in behoefte-onderzoeken (met 
elke keer weer andere uitkomsten) en woonvisies heb-

ben we niet. Want - en dat is een wrange constate-
ring - eigenlijk zijn we al te laat. 

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

Woningmarkt in beweging

De angst        

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Nuenens College, Helpt Elkander en gemeente Nuenen   
houden samen Nuenen schoon

Ondertekening samenwerkings-
verband ‘goede buren’ 
Wat begon met een opmerking vanuit de buurt, een ergernis over rotzooi 
rondom het Nuenens College, groeit uit tot een samenwerkingsverband om 
Nuenen schoon te houden. Een toekomstgericht samenwerkingsverband 
tussen de middelbare school, gemeente Nuenen en woonstichting Helpt 
Elkander wordt op donderdag 12 december om 15.45 uur gestart bij het 
Nuenens College. 

we willen écht onderdeel uitmaken 
van de samenleving. Daar is dit een 
mooi voorbeeld van.’ 

Het project ‘goede buren’ is ontstaan na 
enkele klachten van buurbewoners. 
Elke maandagochtend trekken leerlin-
gen uit alle leerjaren van het Nuenens 
College erop uit om de buurt schoon te 
maken. Dat initiatief is niet alleen door 
de buurtbewoners met veel enthou-
siasme ontvangen, maar ook door de 
gemeente Nuenen en woonstichting 
Helpt Elkander. Zo ontstond het idee 
om sámen stappen te zetten voor een 
schoon Nuenen. De gemeente heeft 
nieuwe knijpers voor de leerlingen ge-
regeld. De woonstichting ontwikkelt 
een groenvoorziening die ouderen on-
derhouden. Het idee is dat daarin ook 
de leerlingen iets betekenen.
De komende tijd krijgt deze samen-
werking nog meer handen en voeten. 
Karel Somers, directeur van het Nue-
nens College is trots op deze stap: ‘Dit 
past perfect bij de visie die wij hebben, 

Restauratie windmolen    
De Roosdonck bijna afgerond
Berichten in de media zoals ‘Molen de Roosdonck in zwaar weer’ zijn achter 
de rug. Binnenkort kan molenaar Mario Collombon weer het molenaarsvak, 
dat op Werelderfgoedlijst Unesco staat, uitoefenen.

kosten voor herstel werden door mo-
lenbouwer de Jongh uit Veldhoven ge-
raamd op € 45.000,00.

Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, 
werd een beroep gedaan op het Molen-
fonds van Vereniging De Hollandsche 
Molen. Windmolen-eigenaren in Ne-
derland kunnen hier onverwachte 
schades aanmelden. Na een ronde-ta-
felgesprek in Amsterdam met aan tafel 
De Hollandsche Molen, het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed, vertegenwoordigd door een spe-

In januari van dit jaar heeft een expert-
controleur van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed de staart van wind-
molen De Roosdonck afgekeurd; een 
behoorlijke tegenslag voor molenaar 
Mario en eigenaar Hennie Merks. De 

Groot onderhoud aan De Roosdonck
Foto’s door Frank van Welie

De Wentelwiek vergroent het schoolplein!

Wat gaan we doen?
Dagelijks worden we geconfronteerd 
met de gevolgen van klimaatverande-
ringen. Orkanen in de tropen, maar 
ook dicht bij huis door bijvoorbeeld 
snoeihete zomers, droogte en ‘plagen’ 
van insecten omdat natuurlijke vijan-
den van buxusmot of processierups 
uitsterven. Het bevorderen van het na-
tuurbewustzijn van kinderen vinden 
wij één van de taken van het onder-
wijs. Daarom gaan we een klimaatbe-
stendige speel- en leefomgeving voor 
onze kinderen creëren door: 
• Speelplekken te bouwen met zand en 

natuurlijke materialen zodat we kun-
nen klimmen en klauteren in het 
groen en het beton terugdringen (met 
behoud van onze voetbalveldjes!) 

• het hemelwater beter af te voeren, 
vast te houden en te benutten voor 
bewatering in onze ‘wadi’

• het bouwen van o.a. wilgenhutten 
als verstopplekken

• het creëren van meer biodiversiteit 
door insect-vriendelijke beplanting 
en het bouwen van nestkasten en 
insectenhotels als ‘woonplaats’ voor 
de natuurlijke vijanden van bijvoor-
beeld de processierups.

Hoe gaan we dit realiseren?
In de herfstvakantie zijn we al gestart 
met het bouwen van de eerste groene 
speelplekken. Daarna komen, stap 
voor stap, de andere groene zones op 
het plein aan de beurt. 

Wilt u ons helpen?
Dit hele schooljaar zullen we, samen 
met de kinderen, geld inzamelen voor 
het schoolplein. Dat doen we door di-
verse markten te organiseren, een spon-
sorloop, een flessen-inzamelingsactie 
etc. U kunt alvast kijken of u thuis carna-
valskleding of wintersportkleding heeft 
die de leerlingen tijdens de markt op 15 
en 17 januari kunnen verkopen. U kunt 
dit inleveren op onze school. U kunt 
ook, als het heel veel is of u het niet kan 
komen brengen, even contact met ons 
opnemen (040-2831130).
Op onze facebookpagina en in Rond 
de Linde zullen we u laten weten wan-
neer de andere acties starten. Heeft u 
een bedrijf? en wilt u ons sponsoren of 
helpen? Kunt u ons op een andere ma-

We willen graag dat: 
• Kinderen tijdens het buitenspel wor-

den uitgedaagd om actief en geva-
rieerd te bewegen

• Kinderen in contact worden ge-
bracht met de natuur en leren over 
natuurbehoud en het klimaat, zo le-
ren ze wat ze zélf kunnen bijdragen 
aan een beter klimaat

• Kinderen, ouders en anderen uit de 
buurt elkaar ontmoeten

• Kinderen ook buiten lessen kunnen 
volgen en ontdekkend en onderzoe-
kend kunnen leren

Vorig schooljaar zijn we begonnen om, 
samen met de leerlingen, de ouders 
van de ouderraad, de leerkrachten en 
de medezeggenschapsraad een plan 
te maken voor de vergroening van ons 
schoolplein. Dit schooljaar zijn we 
onze plannen gaan realiseren, en nu 
delen we onze dromen met u.
Het is voor de groei en ontwikkeling 
van kinderen van belang dat zij een fit-
te en actieve leefstijl ontwikkelen. On-
derzoek toont echter aan dat veel kin-
deren te weinig bewegen. Zij zouden 
elke dag minstens 60 minuten lichame-
lijk actief moeten zijn om hun gezond-
heid op peil te houden. Doordat kinde-
ren een groot deel van de dag op het 
kinderdagverblijf, de school en de BSO 
zijn, kunnen we binnen het Kindcen-
trum een belangrijke bijdrage leveren 
aan het beweeggedrag van kinderen. 
In een groenere omgeving, worden kin-
deren meer uitgedaagd tot gevarieerd 
bewegen. Daarnaast blijkt uit onder-
zoek dat een groenere omgeving een 
positief effect heeft op het welbevin-
den van kinderen. Kinderen die zich 
prettig voelen, ervaren minder stress 
en het leren verloopt beter.

Veulenkeuring Gerwen
Zaterdag 14 december om tien uur begint de veulenkeuring in de dorpskom van 
Gerwen. Ruim tachtig veulens tot en met drie jaar oud afkomstig uit ons land en 
uit België hebben hun komst naar Gerwen aangekondigd. De paarden dingen 
mee naar de diverse kampioenschappen. Tussen tien en drie uur komen de paar-
den in actie. Rond half één is er een lunchpauze en daarna gaat de keuring verder. 
Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Foto: Cees van Keulen 

Kerstconcert 
wereldmuziekkoor 
Keskedee
Het wereldmuziekkoor Keskedee uit 
Nuenen geeft dit jaar een wel heel bij-
zonder kerstconcert op zondag 15 de-
cember. Ditmaal een keer niet in Nue-
nen zelf, maar wel heel dichtbij. En wel 
in het museum ‘t Oude Slot aan de He-
melrijken te Veldhoven (Zeelst). Een 
heel fraaie, sfeervolle locatie boven-
dien.
Bijzonder omdat dan het wereldmu-
ziekkoor Keskedee uit Nuenen komt. 
Bijzonder omdat je dan kerstliederen te 
horen krijgt die je anders nooit hoort. 
En nieuwjaarsliederen. En liederen in 
de sfeer van deze tijd van het jaar. Lie-
deren uit Nigeria, Namibië, de Oekraï-
ne, Venezuela, Wales, Zweden, Catalo-
nië, Zuid-Afrika, enz. In de oorspronke-
lijke talen. Van levendig tot ingetogen. 
Deels met percussiebegeleiding. En 
met de nieuwe dirigent Cindy Gregoor, 
die het koor kwaliteit meegeeft.
Breng jezelf in bijzondere kerstsferen. 
Het concert is eenmalig. Voor de kos-
ten hoeft niemand het te laten. De en-
tree is slechts € 4,- (t/m 17 jaar € 2,-) en 
wie een museumkaart heeft, mag zelfs 
gratis naar binnen. In de pauze verko-
pen de Dames van de Zijden Draad, 
deels ook uit Nuenen, artikelen voor 
goede doelen in diverse landen. Aan-
vang 14.00 uur.

Waarom willen we het schoolplein vergroenen? Kindcentrum De Wentel-
wiek beschikt over een mooie, grote en (deels) groene speelomgeving. Toch 
willen we onze speelplaats vergroenen. Op Kindcentrum De Wentelwiek wil-
len we voor al onze kinderen een basis leggen voor een toekomst als vin-
dingrijke, betrokken en actieve burgers. 

nier helpen? Dan komen we heel graag 
met u in contact! Stuur dan even een 
mail naar yvonne.betting@eenbes.nl.

Agenda
• 19 december; kerstborrel voor ou-

ders, met heerlijke hapjes vanuit 
onze ‘food-kraam’ 

• 15 en 17 januari, van 11.00-13.00; 
carnavals- en wintersportmarkt 
(voor iedereen toegankelijk) . U kunt 
vanaf nu gebruikte carnavals- en 
wintersportkleding inleveren bij 
Kindcentrum De Wentelwiek, Jaco-
bushoek 5, Nuenen

• Februari; bingo-avond met leuke 
prijzen (voor ouders, opa’s en oma’s, 
ooms, tantes, buurtbewoners , etc)

• Maart: Sponsorloop door de leerlingen 
• April: Plantjesmarkt 
• Juni: Feestavond met tombola; te-

vens opening van het groene 
schoolplein en lustrumfeest 

cialist molens & waterbouwkundige 
constructies, Prins Bernard Cultuur-
fonds en namens De Roosdonck Hen-
nie Merks en Mario Collombon werd 
75% van de offerte toegezegd. Voor het 
herstel werd besloten om roeden van 
een windmolen uit Rotterdam Charlois 
te gebruiken; duurzaam gebruik van 
metalen roeden in plaats van hout.

Dat in het Molenfonds, naast de Bank-
giroloterij, M.A.O.C. van Bylandt Stich-
ting en het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, sinds kort ook 
een legaat van Johan van Gogh, oud-
oom van Vincent van Gogh is gestort, 
maakt de tekst in de media ‘Nuenense 
molen hersteld met geld van de fami-
lie Van Gogh’ waar. Banden met De 
Roosdonck en de familie Van Gogh lig-
gen hieraan ten grondslag.
Tevens heeft op 7 november jl. de Ge-
meenteraad van Nuenen besloten om 
eenmalig een bedrag voor de restaura-
tie toe te kennen, ondanks dat de Ge-
meente Nuenen geen ‘potje’ heeft 
voor Rijksmonumenten. 

Begin december is molenbouwer De 
Jongh gestart met de herstelwerk-
zaamheden. De lange spruit is, even-
als de staartbalk, van metaal, de korte 
spruit van Billinga-hout en de schoren 
van Douglas-hout. Een enorme ope-
ratie die veel aandacht heeft getrok-
ken. Wanneer de weersomstandighe-
den het toelaten, zijn de werkzaam-
heden vóór Kerstmis afgerond. Dan 
heeft Nuenen de molen terug zoals 
Vincent van Gogh hem enkele keren 
op doek zette en is deze weer 100% 
maalvaardig. 

Bezoekers kunnen elke zaterdag van 
10.00-15.00 uur de molen en het mole-
naarsvak aanschouwen. In het winkel-
tje zijn dan alle producten, voor o.a. 
zelfgemaakt brood, koek of gebak ver-
krijgbaar.
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Kerststal in Oude Kerk en Napolitaans 
kerstdorp in de priorij te Gerwen
In de kersttijd staan de Oude Kerk en de priorij te Gerwen open voor bezich-
tiging (zie onder). Nuenen heeft Van Gogh; Gerwen heeft de oudste kerk van 
de omtrek uit 1440, maar nu ook bijzondere kerststallen! Met Kerstmis, 
feest Jezus’ geboorte, bezoeken katholieken nu eenmaal graag kerststallen. 
Na het bezoek aan de kerststal in de kerk kunt u bij de priorij aanbellen. De 
kerk is open van 15 tot en met 26 december van 14.00 uur tot 17.00 uur; van 
2 tot en met 7 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Greccio (Italië) een ‘levende’ kerststal 
liet maken. Hij heeft de kerststal zoals 
wij die nu kennen beïnvloed. Daarvóór 
werd namelijk met Kerstmis een kribbe 
op of naast het altaar gezet tijdens de 
Heilige Mis op kerstdag. Spoedig kwa-
men daar meer figuren bij. De Francis-
canen bevorderden dit gebruik in ker-
ken en gezinnen.

Het Napolitaans kerstdorp in de priorij 
is in vijftien jaar gegroeid tot wat het is. 
De menselijke fantasie is heel vinding-
rijk. Het begon met een wortel uit een 
Beiers bos waarbij alleen het Heilig 
Huisgezin werd geplaatst, wat later uit-
groeide tot een compleet tafereel met 
wel zo’n 200 (ook bewegende) mense-
lijke figuren en 100 dierenfiguren. Het 
beeldt de geboorte van Onze Lieve 
Heer uit en tegelijk wat de wereld toen 
deed: doen alsof er niets gebeurde: ie-
dereen ging zijn eigen gangetje: de 
bakker bakte, de slager slachtte, … Het 
kerstgebeuren moet ons echter raken!

Bij het kerstdorp krijgen de kinderen 
een vragenblad (een ‘ontdekkings-
blad’). Zij kunnen ermee op zoek gaan 
naar de verschillende taferelen. Er zijn 
heel veel details te ontdekken. Er is een 
drukknopsysteem om hen te helpen, 
waarbij een lichtje en een geluidje aan-
geeft om welk tafereel het gaat. De vol-
wassenen kunnen het kerstverhaal vol-
gens het Evangelie horen. U bent van 
harte uitgenodigd met het hele gezin!

Franciscus van Assisi
Een kerststal is een voorstelling van de 
geboorte van Jezus. Volgens de traditie 
werd Jezus in een stal of grot, gebruikt 
als stal, te Bethlehem geboren en in 
een voederbak, een kribbe, gelegd. 
(Lucas 2, 7) Volgens het Evangelie kwa-
men er naar Maria en Jozef in de stal 
herders met hun schapen (Lc. 2, 15) en 
later drie wijzen met een hele karavaan 
uit het Oosten. (Mattheus 2, 1)
De uitbeelding van dit tafereel wordt 
toegeschreven aan de heilige Francis-
cus van Assisi, die in het jaar 1223 in 

Kerstpakkettenactie 
‘Nuenenaren voor Nuenenaren’ 
De inmiddels bekende Kerstpakkettenactie ‘Nuenenaren voor Nuenenaren’ 
is dit jaar op zaterdag 14 december. De actie is een initiatief van de geza-
menlijke Nuenense kerken onder het motto ‘Zorg voor elkaar’. De kerstpak-
ketten zijn bestemd voor Nuenense gezinnen en alleenstaanden voor wie 
een dergelijk pakket zeer welkom zal zijn. 

300 adressen 
De ervaring leert dat het winkelend 
publiek deze actie van harte onder-
steunt en omarmt. Het is dan ook een 
actie met een doel ‘dichtbij’: mensen 
uit onze eigen Nuenense samenleving. 
Kerkbetrokkenheid of levensbeschou-
welijke achtergronden spelen hierbij 
geen rol. Als u de vraag stelt: ‘ls er in 
het redelijk welvarende Nuenen nog 
sprake van armoede?, dan is het ant-
woord ja. Maar dan armoede in relatie-
ve zin. Armoede die je niet kunt verge-
lijken met armoede in veel ‘Derde We-
reldlanden’. Wij krijgen ieder jaar onge-
veer 300 adressen aangereikt waar een 

Er worden ook ‘aandachtspakketten’ 
gemaakt voor mensen die in het afge-
lopen jaar afscheid hebben moeten 
nemen van een van hun dierbaren, én 
voor mensen die vanwege hun per-
soonlijke situatie extra aandacht ver-
dienen. Door deze gezinnen en perso-
nen een bescheiden kerstpakket/aan-
dachtspakket aan te bieden, hopen wij 
dat ook voor hen de komende feestda-
gen extra glans zullen krijgen. 

‘Nuenenaren voor Nuenenaren’ 
De actie gebeurt met medewerking 
van de Nuenense supermarkten. De 
actie wordt georganiseerd dóór en 
vóór Nuenense mensen: ‘Nuenenaren 
voor Nuenenaren’. Op zaterdag 14 de-
cember zult u bij het boodschappen 
doen worden aangesproken door vrij-
willigers met de vraag of u wat extra’s 
wilt kopen voor onze kerstactie. Als 
hulp krijgt u dan een boodschappen-
lijstje aangereikt met daarop een aan-
tal artikelen waaruit u een keuze kunt 
maken. Wanneer u de kassa gepas-
seerd bent, kunt u uw extra artikel(en) 
aan de daarvoor klaar staande vrijwilli-
gers afgeven.

Tanja Ilbrink en Gert-Jan Hendrikx RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

en Geldropen Geldrop

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

ADVERTORIAL

 2020; het nieuwe jaar in balans.
Zwaarder dan zwaar, stiller dan stil. Dat kan de decembermaand zijn, 
na het afscheid van een dierbare. Als u kerst moet gaan vieren zonder 
die persoon van wie u zoveel houdt. Wanneer u het jaar moet afsluiten, 
waarin u iemand verloor die u zo dierbaar was. Veel nabestaanden ervaren 
oudjaar als het moment waarop zij letterlijk verder gaan en hun overleden 
dierbare definitief achterlaten in het jaar dat voorbij is.

Voorbij
Voor de meesten van ons ging er 
in 2019 ook veel voorbij, zoals dat 
elk jaar gebeurt.  Onbevangenheid, 
zorgeloosheid, kindertijd, studies, 
huwelijken, vriendschappen, ziekte, 
lijden... Iedereen heeft wel iets 
ervaren dat voorbijging. Sommige 
zaken doen immens pijn, waren 
hartverscheurend. Andere gebeur-
tenissen laten we opgelucht los. Blij 
met het naderende einde van het jaar, 
klaar voor een nieuwe start.

Wat blijft
Gelukkig is er ook veel goeds dat 
mee gaat naar het volgende jaar: 
Vertrouwen, liefde, geboortes, echte 
vriendschap, medeleven, aandacht, 
troost, steun; de hartverwarmende 
lichtpuntjes uit ons bestaan. Dit alles 
kleurt ons leven, houdt ons op de 
been. Daar doen we het voor. 

2020
Hoe mooi zou het zijn als u in 2020 
uw leven mooi in balans kunt houden. 
Om onverhoopt verdriet ruimschoots 
te kunnen compenseren met alle 
lichtpuntjes in uw leven, zodat u uw lichtpuntjes in uw leven, zodat u uw 

hoop en vertrouwen kunt behouden. 
Dat is een wens die wij graag 
uitspreken voor iedereen voor 2020. 
De vorm van dit jaartal dat al zoveel 
balans uitstraalt, zien we graag als 
voorteken voor een jaar waarin alles 
in evenwicht blijft, met het liefst nog 
een zo positief mogelijke wending. 
Daarom wensen wij u heel veel licht-
puntjes toe, die eventuele donkere 
gebeurtenissen kunnen verlichten. 

En mocht u dit jaar onverhoopt 
moeten afsluiten in omstandigheden 
waar de donkerte alle licht lijkt te 
overschaduwen, dan wensen wij u 
de oprechte aandacht van de mensen 
om u heen toe. Lieve mensen die 
samen met u op zoek gaan naar 
nieuwe lichtpuntjes tijdens de feest-
dagen én in het jaar dat komt.

We wensen u hartverwarmende feest-
dagen en een mooi en gezond 2020.

Inzamelactie 
DE-punten voor 
Voedselbank 
Niet iedereen profiteert evenveel van 
een goedlopende economie. Duizen-
den gezinnen leven onder de armoe-
degrens. Gelukkig kan de Voedselbank 
een aantal van deze mensen onder-
steunen met een wekelijks voedsel-
pakket. 
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. 

Inzamelpunten
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.

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

Vier weken geleden vroegen we aan de lezers waar de 
naam van café Wilton vandaan kwam. Hierop reageerde o.a. 
Jose Timmermans, kleindochter van meneer en mevrouw Van Hout, de uitba-
ters van het café. Dit is haar antwoord: “Er was toentertijd een bakkerij van Wil-
lem (WIL) van de Donk. Dat is de broer van Fien van de Donk. De “Ton” komt 
van mijn opa Toon van Hout.” We plaatsen daarom deze keer een foto van Wil-
lem en Ciska van de Donk naast de winkel aan de Opwettenseweg 68 en 
broodbezorger Jan die brood aflevert bij de familie Schellens op het Eeneind.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 157-158.

Schrijf een 
kerstkaart,   
doe mee!
Het Nationaal Ouderenfonds richt zich 
tot eenzame ouderen door een per-
soonlijk kaartje te sturen tijdens de 
kerstdagen. Het CDA-Nuenen c.a. 
steunt deze kerstkaartenactie en or-
ganiseert een schrijfactie om met le-
den en niet-leden kerstkaarten te 
schrijven. 

Eenzaamheid is een steeds groter wor-
dend probleem in Nederland en daar 
kunnen we met z’n allen iets aan doen. 
Met een kaartje krijgt iemand even 
wat extra aandacht, maak je iemands 
kerstfeest net iets vrolijker.

Kom ook een uurtje schrijven 
Op maandag 16 december tussen 19.00 
uur en 21.00 uur in Scarabee Wijkcen-
trum, Mantelmeeuwlaan 10. (tegen-
over Winkelcentrum Kernkwartier / in-
gang naast sporthal De Hongerman). 
Breng eventueel (onbeschreven) kerst-
kaarten mee; een envelop is niet nodig. 
Iedereen is welkom om mee te schrij-
ven; koffie, thee is aanwezig.

CDA-NUENEN c.a. 
www.nuenen.cda.nl 

pakket welkom is. De ontvangers rea-
geren soms verbaasd, maar vaak ook 
dankbaar en geëmotioneerd. 
Wij hopen dat we op zaterdag 14 de-
cember veel mensen in de supermark-
ten mogen begroeten, zodat de 
kerstactie weer een groot succes 
wordt. In de week van 16 december 
worden de pakketten samengesteld 
en aan huis bezorgd. Bij voorbaat dank 
voor uw gulle gaven en voor het mee-
doen aan deze actie. 
Voor meer informatie: Klara Jansen, tel. 
040-2833434 / 06-13045453, k.jansen-
boshuizen@onsnet.nu en Theo Swin-
kels, tel. 040-2833514, tswinkels01@
onsnet.nu. 

ken en gezinnen.



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 50

Horizontaal: 1 soort vruchtengebak 10 dun gesneden vlees 11 fijne geur 13 doctor 
14 noodsignaal 17 laatstgenoemde 19 stommeling 20 hoofdstad van Kenia 21 vragend vnw. 
22 oosterlengte 24 rijksgrens 25 errore excepto 27 bladzijde 28 roeiwedstrijd 31 klamme kou 
34 vliegende schotel 35 claim 36 begrensd 40 operatiemes 44 extra large 45 onder andere 
46 per adres 47 tot afscheid 48 huisbedekking 49 dossier 51 bevel 52 plus 54 deel v.e. piano 
56 landbouwwerktuig 57 vierde Griekse letter 60 voordat 63 dolfijnenbad.

Verticaal: Verticaal: 1 kunstmatige inseminatie 2 iedere persoon 3 muzieknoot 4 deel v.e. dier 
5 in de richting van 6 pijnlijk ongemak 7 slee 8 gard 9 tot en met 10 fijngebouwd 5 in de richting van 6 pijnlijk ongemak 7 slee 8 gard 9 tot en met 10 fijngebouwd 
12 rechtsterm 13 vanwege 15 unie 16 zwarte vogel 18 ruilmiddel 23 losse draad 12 rechtsterm 13 vanwege 15 unie 16 zwarte vogel 18 ruilmiddel 23 losse draad 
26 land in Zuid-Amerika 29 tropisch visje 30 insect 32 bijbelse vrouw 33 loofboom 26 land in Zuid-Amerika 29 tropisch visje 30 insect 32 bijbelse vrouw 33 loofboom 
36 smekend verzoek 37 groot hert 38 bits 39 Mexicaans pannenkoekje 40 braadijzer 36 smekend verzoek 37 groot hert 38 bits 39 Mexicaans pannenkoekje 40 braadijzer 
41 Romeinse keizer 42 pus 43 vals 50 naartoe 53 ongedierte 55 mannelijke hond 41 Romeinse keizer 42 pus 43 vals 50 naartoe 53 ongedierte 55 mannelijke hond 
58 en dergelijke 59 buislamp 61 Chinese munt 62 emeritus.58 en dergelijke 59 buislamp 61 Chinese munt 62 emeritus.

P O N C H O P E K I N G
R D A L X IJ E O S T
O P T U R F N O E N D I
G O K B O O G B A L T O P
G R O L E R O S F I K S
E K O O R D S E D A N Y

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

S P L E E T N A P E L S

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

Oplossingen wk 49
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

S T R I P H E L DS T R I P H E L D

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

BELET
DEKEN
DOSSIERMAP
EIVOL
ELDORADO
EVANGELIST
FEESTTAART
FRIETKRAAM
GELDROP
GEZOND
HOOFD
INDRUK
IVORIAAN
JEANS
KADETKADET
KISTKALFKISTKALF
KLUWENKLUWEN
KOKENDKOKEND
KOLOMKOLOM
KOSTUUMKOSTUUM
KREUKKREUK
LAKZEGELLAKZEGEL
LUCHTFOTOLUCHTFOTO
NELSON
NERTS
NOODSTOP
ONRUST
PLINT
PLUSJE
PROMINENT
PSALM
PUKKEL
REGEN
ROERBAKKEN
RUIMTEREIS
SCHOOIER
TENUE
TREND
VAKLUI
WALLEN
WALSEN
ZEEKLEI

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62

63

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

1 9 4 3
9 7

7 2 9
2 7 5 6

Sudoku

week 48, Dhr. / Mw. B. Bouma, 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

VERLOREN Bril in grijze 
etui. Centrum Nuenen, 
5 december rond 11.00 
uur. Terug te bezorgen bij 
Geldropsedijk 24 Nuenen. 
Tel. 040-2835433.

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

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

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*

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

VRIJWILLIGE VERKOOP 
BIJ INSCHRIJVING

Diverse percelen cultuurgrond op 4 locaties in het buitengebied van Nuenen, 
te weten aan de Soeterbeekseweg (ca. 11.270 m²), de Blekerdijk (ca. 9.345 m² & 
ca. 12.650 m²), het Achterbos (ca. 9.870 m²) en het Boord (ca. 5.390 m²). 
De percelen zijn momenteel in gebruik als weiland. 
Totale oppervlakte: 48.525 m².
Inschrijven is mogelijk tot 10 januari 2020 - 12.00 uur.

Kerstmarkt bij 
Hobbycentrum     
de Dorpswerkplaats
Wij nodigen u uit om komend weekend even binnen te lo-
pen in ons Nuenense hobbycentrum aan het Park voor de 
gezellige sfeer of het kopen van o.a.:
-Bloemstukjes voor de kerstdagen
-Houten kerstbomen van groot tot klein
-Kerstkransen in allerlei vormen
-Houten speelgoed 
-Prachtige sfeermakers voor binnen en buiten. Vervaar-
digd door onze damestimmergroep en onze handvaar-
digheidsgroep. Kom kijken!
-Mini-kunstwerkjes van keramiek 
-Een uitgebreid assortiment (mezen)nestkastjes voor het 
bestrijden van de eikenprocessierups. Is dit geen leuke 
surprise voor onder de kerstboom?

Op de jaarlijkse Nuenense kerstmarkt koopt u producten 
die in ons hobbycentrum met de hand zijn gemaakt. De 
opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van ons 
gebouw en het faciliteren en stimuleren van de hobbyac-
tiviteiten van onze 482 deelnemers. Met iedere aankoop, 
groot of klein, steunt u ons. En u krijgt er, naast een goed 
gevoel, ook iets moois voor terug! De koffie en thee, de 
Glühwein en de warme, zelfgebakken wafels staan ui-
teraard ook dit jaar weer klaar!
De kerstmarkt vindt komende zaterdag en zondag plaats, 
beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur. De ingang ligt aan 
Park 63b, tussen restaurant Goesting en restaurant Rata-
touille. U bent van harte welkom!
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats vervult al sinds 1995 
een belangrijke rol in Nuenen, zowel in creatief als in maat-
schappelijk opzicht. ‘’Van en aan elkaar leren’’ is ons uit-
gangspunt. Maar we zijn vooral ook een gezellig ontmoe-
tingscentrum voor alle deelnemers. Doe je ook mee? Meld 
je dan nu aan voor het nieuwe jaar. Meer info:
www.dorpswerkplaatnuenen.nl

St. Anna Ziekenhuis en Ananz ouderenzorg 
organiseren 
Online vragenuurtje over 
vallen en veiligheid bij ouderen
Op woensdag 18 december om 19.30 uur organiseren het St. 
Anna Ziekenhuis en Ananz ouderenzorg voor de vijfde keer 
Anna’s Online Vragenuurtje, met als onderwerp: vallen en 
veiligheid bij ouderen. Geriaters Ellis Gommans en Floor Ka-
merman en geriatrie fysiotherapeut Mirjam Ter Beek beant-
woorden live in beeld alle vragen rondom dit onderwerp. 

Ongeveer één op de drie oudere mensen valt 1x per jaar of 
zelfs vaker. Een val die leidt tot ziekenhuisopname zorgt er 
helaas vaak voor dat de algehele gezondheid van een ou-
dere achteruit gaat. Het St. Anna Ziekenhuis wil met het 
vragenuurtje aandacht vragen voor dit onderwerp en ook 
mantelzorgers bewust maken van valrisico’s. Voor dit vra-
genuurtje zocht het ziekenhuis de samenwerking op met 
ouderenzorgorganisatie Ananz, beide zijn onderdeel van 
de St. Anna Zorggroep. 

Hoe werkt het?
Kijkers kunnen tijdens de livestream, die te volgen is via 
website en Facebook, via WhatsApp vragen inzenden op 
nummer: 06 - 57 71 79 98. Het stellen van een vraag is vol-
ledig anoniem. Het is ook mogelijk om vooraf vragen in te 
zenden via WhatsApp of via www.st-anna.nl/vragenuur-
tje. Geriaters Floor Kamerman en Ellis Gommans (St. Anna 
Ziekenhuis) en geriatrie fysiotherapeut Mirjam ter Beek 
(Ananz) beantwoorden dan ‘live’ de vragen in beeld.

Meer informatie en live meekijken
Ga voor meer informatie, het vooraf stellen van vragen, 
het deelnemen aan of het meekijken naar www.st-anna.
nl/vragenuurtje. Op deze pagina zijn ook de vorige edities 
van het vragenuurtje terug te kijken. 

Laagdrempelig contact
Anna’s Vragenuurtje is een laagdrempelige manier om 
mensen contact te laten leggen met specialisten van het 
St. Anna Ziekenhuis. Het vragenuurtje is niet bedoeld als 
een consult. Het is een aanvulling op bestaande vormen 
van voorlichting die het St. Anna Ziekenhuis aanbiedt.
www.st-anna.nl of annawerkt.nl

Hobbycentrum     
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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

Woensdag 18 december 
20.00 uur Neva Ensemble uit St.Petersburg 

St. Clemenskerk Nuenen

Donderdag 19 december
09.30 uur Computercafé Nuenen: Bloxels - 
programmeren. Bibliotheek Nuenen, Nuenen
20.00 uur Mediumavond Myrthe Bruijnzeel

Van Goghkerkje Nuenen

Donderdag 19 december
18.30 uur Kerstmarkt, Leerlingen verkopen 

zelfgemaakte knutselwerkjes
20.00 uur Kerstcafé 

St. Jozefschool Nederwetten

Vrijdag 20 december
14.00 tot 22.00 uur Kerstevent. Bij winke-
liers en horeca in en om centrum Nuenen
14.00-22.00 uur Eeuwfeest W.B.V. Helpt 

Elkander. Vincent van Goghplein

Zondag 15 december
15.00-21.00 uur Taxatiemiddag Vincentre 
&t Art Dumay en ‘Oude & Nieuwe vrienden 

van Vincent van Gogh’
Art Dumay, Cockeveld 4, Nuenen

Maandag 16 december
13.30 uur Zelf kerststukjes maken

de Heuvel in Gerwen
19.00-21.00 uur Schrijf een kerstkaart, 

doe mee! in Scarabee Wijkcentrum Nuenen

Dinsdag 17 december
14.00 uur Kerstviering m.m.v. Seniorenkoor 
‘Vogelenzang’. Zaal De Koekoek, Lieshout
19.30 uur Winterconcert zangkoor New 

Balance. Regenboogkerk, Sportlaan Nuenen

Woensdag 18 december
13.30 Repair Cafe Lieshout

Dorpshuis Lieshout
20.00 uur Kerstkienen 

in het Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 14 december
Kerstpakkettenactie ‘Nuenenaren voor 

Nuenenaren’. Bij Nuenense supermarkten
10.00 uur Grote internationale Veulenkeuring 

Centrum van Gerwen

Zaterdag 14 december
11.00-16.00 Kerstmarkt bij 

de Dorpswerkplaats. Park 63b Nuenen
12.00-16.00 uur Quiltverkoop in kerstsfeer

Van Goghkerkje, Nuenen

Zondag 15 december
11.00-16.00 uur Kerstmarkt bij de Dorps-

werkplaats. Park 63b Nuenen
13.00-17.00 uur (H)eerlijke kerstmarkt voor 

Alpe D’HuZes. SHE Art Gallery Nuenen

Zondag 15 december 
14.00-20.00 uur Kerstborrel rondom de 

boom. Café Ons Dorp
14.00 uur Kerstconcert Keskedee
Museum ‘T Oude Slot Veldhoven

12, 13 & 14 december 
20.30 uur ‘Calling Elvis Tribute’ 

met Mark Elbers 
Het Klooster

Vrijdag 13 december 
19.00 uur KBO kerstkienen 

Dorpshuis Lieshout
20.00 uur Kerstconcert: Merain ‘A Celtic 
& Colourful Christmas’. Van Goghkerkje

Vrijdag 13 december
20.00 uur Kerstkienen KBO Lieshout

Dorpshuis, Lieshout
20.00 uur Rikavond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14

Vrijdag 13 december 
20.30 uur Bekendmakingsavond 

Boer zoekt vrouw bij CV De Wetters 
in de MFA, De Koppel 1 Nederwetten

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

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

15 t/m 26 december en 2 t/m 7 januari
14.00-17.00 uur Kerststal in Oude Kerk en 

Napolitaans kerstdorp
in de priorij te Gerwen

t/m 20 december
3 exposities onder 1 dak: ‘Fair is fair’ en 

‘Kijk,zie, geef en beleef’ en ‘Zon, Zee en LED’ 
wo en zo 13.00-17.00, vr 13.00-20.00 
SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen

Donderdag 12 december
09.30 uur Computercafé Nuenen: FastStone 

- fotobewerking. Bibliotheek Nuenen
20.00 uur Amnesty fi lm Black Butterfl ies

De Regenboogkerk, Sportlaan 5

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.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Cor
op zaterdag 14 december om 11.00 uur in de aula van  
crematorium Heeze, Somerenseweg 120 te Heeze. 
Samenkomst vanaf 10.30 uur  in de ontvangkamer van het 
crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Cor in het uitvaartcentrum  
van coöperatie DELA, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven, op  
woensdag tussen 19.30 en 20.00 uur  
en op donderdag tussen 19.15 en 19.45 uur.

Marianne en John
   Wieneke en Jeroen, Thijs, Sem
   Bram en Janneke, Pepijn, 0
   Cornelieke en Rob, Cas

Corrie de Laat-van Dijk  c
 

echtgenoot van

c Nuenen, 6 december 20195 Eindhoven, 29 april 1928

Cor de Laat

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven 
hebben wij thuis in zijn vertrouwde omgeving afscheid genomen  
van onze zorgzame vader, fantastische opa en trotse  
overgrootvader

Herinner mij 
niet in sombere dagen. 
Herinner mij  
in de stralende zon. 
Herinner mij 
hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Correspondentieadres: 
coöperatie DELA
t.a.v. familie (Cor) de Laat
Anthony Fokkerweg 150, 5651  GZ  Eindhoven

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 14 december 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor P. 
Clement en pastoraal werker dhr. J. 
Deckers.
Zondag 15 december 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorgangers 
pastor P. Clement en pastoraal werker 
dhr. J. Deckers.

Misintenties:
Zaterdag 14 december 18.30 uur: Drie-
ka van de Tillaart.
Zondag 15 december 11.00 uur: Mien 
van Grotel - Smulders; overleden ou-
ders Jan en Miet Dijstelbloem - Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij - van 
de Kam; Sjef Coolen; Leentje en Len-
nard de Haas; Ernest, Will en Gerard de 
Haas; Tiny van Grotel en Lies van Grotel 
- Verberne; Joost van der Graaf en Ineke 
Hilberink; Toon van der Linden; Julia 
Moonen - Kwinten en Janus Moonen; 
Francien van der Linden - Meulendijks 
en Antoon van der Linden en klein-
dochter Kim; Cees Meulendijks.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 15 december 11.00 uur vie-
ring, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastor S. Kuijpers.

Misintenties:
Wim en Anna van Erp - Wuijtenburg en 
zoon Toon van Erp; Intentie uit dank-
baarheid.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 december 09.30 uur vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties:
Piet Mesman en Dien Mesman - De Win; 
Jan en Anna van Genugten - Kuijpers.

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 kun-
nen komen.
We repeteren op maandag 16 en woens-
dag 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!

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

Zondag 15 december is het 3e advent, 
waarin onze eigen predikant ds. Mar-
lies Schulz zal voorgaan. Aan deze 
dienst zal Cantabile haar medewer-
king verlenen. De collecte is deze keer 
bestemd voor het ZWO project Oe-
ganda Karamojong kids. Voor de kin-
deren is er kindernevendienst en wer-
ken verder aan het advent project. U 
bent van harte welkom om deze kerk-
dienst met ons mee te vieren.
Donderdag 12 december is er van 
10.00-12.00 uur weer Open Huis. On-
der het genot van een kopje koffie of 
thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten, een praatje te maken of 
gewoon gezellig bij elkaar te zijn.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 12 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de Advent.
Vrijdag 13 dec. 07.15 uur H. Mis, H. Lucia, 
maagd en mart. (3e kl.); gedachtenis.
Zaterdag 14 december. 09.00 uur H. 
Mis van de Advent. 10.00 uur Gods-
dienstlessen.

Zondag 15 december. Derde zondag 
van de Advent Gaudete. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 16 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Eusebius, bisschop en marte-
laar; gedachtenis van de Advent.

Dinsdag 17 december. 18.30 uur H. Mis 
van de Advent.
Woensdag 18 december. 06.30 uur 
Gulden Mis; gedachtenis van de Qua-
tertemperwoensdag in de Advent. 

Maand december
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.
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KBO Lieshout in teken van kerst
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.

avond. Wilt u ook mutsjes breien voor 
deze mooie activiteit, informeer dan 
bij de Inloop. 

Kerstviering
De jaarlijkse kerstviering is weer in 
Zaal De Koekoek, en wel op dinsdag 
17 december. De zaal gaat om 13.30 
uur open. Om 14.00 uur opent voorzit-
ter Willem Damen de middag waarna 
pastoor De Jong zijn kerstboodschap 
uitspreekt. Seniorenkoor ‘Vogelen-
zang’ zal in kerstsfeer optreden. Voor 
de inwendige mens wordt gezorgd. 
Verder zullen er nog enkele verrassin-
gen in kerstsfeer zijn. Vanaf nu kunt u 
zich aanmelden voor deelname bij de 
Inloop in het Dorpshuis op dinsdag-
morgen van 10.00 tot 11.30 uur, of 
met een briefje in de rode KBO bus bij 
de ingang aan de muur. Als bijdrage in 
de kosten vragen we 10 euro per per-
soon. 

Kerststukken maken 
Elk jaar maken een aantal vrijwilligers 
kerststukken voor zieke leden en voor 
de kerstloterij in de pauze van de kerst-
viering. Ook dit jaar zijn we voor deze 
activiteit van harte welkom in de mooie 
loods bij de familie Van Bommel in de 
Schutsstraat, op maandag 16 decem-
ber. Vrijwilligers zijn van harte welkom. 
Laat even weten bij de Inloop als u mee 
wilt helpen. 

Maandag 16 december Kerstdiner 
Nationaal Ouderenfonds
Op maandag 16 december wordt het 
jaarlijkse Kerstdiner gehouden van het 
Nationaal Ouderenfonds bij Van der 
Valk in Eindhoven. Dankzij de vele 
mutsjes die jaarlijks, ook door leden 
van onze vereniging, gebreid worden, 
mogen weer vijftien leden deelnemen 
aan dit diner. Zij zijn inmiddels uitge-
nodigd en wij wensen hen een fijne 

(H)eerlijke kerstmarkt tussen 
de kunst voor Alpe D’HuZes
Voor wie komende zondag een gezellig middagje wil, hier een tip. SHE Art 
Gallery organiseert haar jaarlijkse Kerstmarkt, voor het goede doel, en dat 
is dit jaar Alpe d’HuZes, als steun in hun onderzoek tegen de ziekte kanker.

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

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

Expositie ‘Fair is fair’ heeft een feestelij-
ke opbouw, en is te bewonderen tot en 
met 20 december 2019 bij SHE Art Gal-
lery, De Huufkes 34, Nuenen. Ope-
ningstijden zijn woensdag en zondag 
van 13.00-17.00 uur, vrijdag 13.00-
20.00 uur.

Zoek je nog een mooi, leuk of lief ca-
deautje voor de Kerstdagen? Of wil je 
gezellig een glaasje glühwein komen 
drinken? Dat kan tussen 13.00-17.00 
uur, aan de Huufkes 34 te Nuenen. In 
de grote moderne kunstgalerie kunt u 
gezellig rondneuzen tussen de kunst. 
Er worden ook extra spullen verkocht, 
zoals sieraden, lekkers, kaarten etc. 

En natuurlijk tonen wij werk van ruim 
35 professionele kunstenaars van SHE 
Art Gallery, die allemaal succesvol zijn 
in hun eigen discipline. Zoals een 
nieuw staal werk ‘The Cutting Edge’ 
van Mainkunstenaars, een splinter-
nieuw mixed media schilderij van 
Yvonne Jochems en een groot Urbex 
Art fotowerk van Wil Crooymans. 

Landbouwproject Guatemala  
van Nuenense stichting succesvol
Het landbouwproject met jongeren in Tucurú, Guatemala, lijkt een succes te 
worden. Het project is tot stand gekomen dankzij de Stichting Nuenen-Gua-
temala. Het project biedt jongeren in afgelegen gehuchten een perspectief 
op een betere toekomst zodat zij in hun gemeenschappen kunnen blijven 
wonen. Aan dit project nemen 50 jongeren deel in de gemeenschappen San 
Sebastián en Pajjá die behoren tot de gemeente Tucurú. Vooral in San Se-
bastián is veel vooruitgang geboekt, met name bij de oogst van groenten en 
bij het houden van kippen. 

door stond de uitvoering van het pro-
ject meer dan twee maanden op een 
laag pitje. De twee projectleiders pro-
beerden de jongeren individueel te 
begeleiden op hun eigen stukje grond 
en dat was niet zonder risico. Inmid-
dels is de staat van beleg opgeheven. 
Nog steeds zijn er veel militairen aan-
wezig, maar de jongeren hebben het 
project weer op kunnen pakken. 

Op naar het tweede jaar
De Stichting Nuenen-Guatemala heeft 
zich voor drie jaar verbonden aan dit 
project. Na het succesvolle eerste jaar 
wordt er nu geld ingezameld voor de 
financiering van het tweede jaar. U 
kunt dit project steunen door een bij-
drage over te maken op rekeningnum-
mer NL64RABO 0101 7384 20 t.n.v. 
Stichting Nuenen-Guatemala o.v.v. 
‘landbouwproject’. Alvast veel dank 
voor uw steun! Meer informatie: 
www.nuenen-guatemala.nl 

Motivatie
Een jaar geleden is het project gestart. 
De gronden werden geschikt gemaakt 
voor landbouw en er werden proeftui-
nen aangelegd. Er werd gezaaid en ge-
oogst. Daarnaast kregen de jongeren 
cursussen over duurzame landbouw 
en het belang van gevarieerd voedsel. 
Contactpersoon Dora Mirón zegt daar-
over: “Het project loopt goed. De jon-
geren zijn heel actief en zowel zij als 
hun ouders zijn dankbaar dat ze deze 
kans krijgen. We merken dat het zijn 
weerslag heeft op de hele gemeen-
schap die blij is met de steun aan hun 
jongeren. De beide begeleiders van 
het project hebben verschillende cur-
sussen gevolgd over Biologische Ge-
zinstuinen en dat stelt hen in staat om 
hun werk nog verder te ontwikkelen. 
Er is nu al overschot bij de oogst van 
groenten. Kool, radijs en koriander 
worden verkocht op weekmarkten. 
San Sebastián is een goed georgani-
seerde gemeenschap. Niet alleen de 
jongeren die aan het project meedoen 
komen naar de vergaderingen, maar 
ook hun ouders en andere jongeren en 
autoriteiten uit het dorp. De hele ge-
meenschap voelt zich erbij betrokken. 
De gemeenschap van Paijá is wat min-
der goed georganiseerd en ook de 
grond is er minder vruchtbaar. Daarom 
is de oogst kleiner en verloopt het pro-
ces wat langzamer.” 

Staat van beleg
In Guatemala wordt de mensenrech-
tensituatie steeds slechter. Er is sprake 
van toenemende militarisering en ge-
weld tegen inheemse leiders. In de re-
gio Tucurú worden veel drugs verhan-
deld en zijn meerdere bendes actief. In 
september kondigde de regering er de 
staat van beleg af en stuurde meer mi-
litairen en politie naar het gebied. De 
avondklok werd ingevoerd en er 
mocht niet meer worden gedemon-
streerd. De situatie bemoeilijkte het 
werk van het landbouwproject. Verga-
deren en samenkomen was verboden 
en de situatie was gespannen. Daar-

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 50 
en 51 (onder voorbehoud) in de 
uitzending van Nuenen Nú te zien:
• Boa’s in de Schoutse Vennen
• Kerstversiering bij de Lindeboom
• Nestkastjes tegen 
 processierupsen
• Fruitbomen in een woonwijk
• Kinderopvang Krakenburg
• Pastorie Nieuwe Stijl
• REVAK
• Veulenkeuring in Gerwen
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. Op don-
derdag 12 december wordt de ver-
gadering van de gemeenteraad 
door LON TV rechtstreeks uitge-
zonden. De 63 afleveringen van de 
serie ‘Biografie van een Dorp’ zijn te 
zien in de Herhaling.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt alle 
reportages ook apart bekijken op 
You Tube en Facebook en via www.
youtube.com/lokaleomroepnue-
nen.
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge ? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

Oude & Nieuwe vrienden   
van Vincent van Gogh
Door de geschiedenis heen staan kunstenaars bekend om hun inventiviteit, 
denkbeeldige wereld en een zekere speelsheid die het goede van het grote 
scheidt. Van Gogh wordt als een van die kunstenaars beschouwd. De kunste-
naar werd geboren in 1853 en beïnvloedde de kunst zodanig dat zijn invloed 
tot op de dag van vandaag zichtbaar is. Hoewel de erkenning voor de kunste-
naar veel te laat kwam, tonen hedendaagse kunstenaars hun dankbaarheid 
nog steeds op verschillende manieren, of het nu muurschilderingen zijn of 
gewoon een subtiele knipoog naar zijn herkenbare stijl van Van Gogh.

kende graffiti veilige haven “De Beren-
kuil” (Berenkuil) in Eindhoven waar hij 
de kunstenaar Belin ontmoette die zijn 
leven op een nieuw avontuur nam. Ro-
vers nodigde de Spaanse kunstenaar 
uit in zijn huis, de timmerwerkplaats, 
en vroeg hem om als artist in residence 
te blijven. In ruil daarvoor creëerde Be-
lin, net als Van Gogh, een serie kunst-
werken die allemaal gewijd waren aan 
de kunstenaar en zijn omgeving.

De moderne Van Gogh
De kunst van Belin past niet in slechts 
één categorie. De kunstenaar staat be-
kend om zijn eigenzinnige portretten, 

De missie van één man
Een locatie die de kunstenaar dierbaar 
is, is zijn timmerwerkplaats waar veel 
van zijn schilderijen werden ingelijst 
en waar de kunstenaar een aantal van 
zijn stillevens creëerde. De werkplaats 
is nog steeds intact en eigendom van 
kunstliefhebber Kees Rovers. Kees is 
niet alleen toegewijd aan het behoud 
van het erfgoed van Van Gogh, maar 
heeft ook een lange geschiedenis met 
de stedelijke kunstvormen; graffiti en 
street-art. Rovers is al meer dan 20 jaar 
een stadskunstfotograaf en beschikt 
over een grote collectie stedelijke 
kunstgeschiedenis. Het was in de be-
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hoge details en fantasie-achtige beel-
den. Zijn kunst achterlatend als lief-
deskind, gemaakt door Van Gogh, Dali 
en Picasso. Voor zijn serie in Nuenen 
combineerde de kunstenaar al deze in-
vloeden zodanig dat we kunnen spre-
ken van een meesterlijke selectie van 
werk, waarbij de meeste werken 3 me-
ter breed en 2 meter hoog zijn. Niet ie-
dereen is noodzakelijkerwijs geïnspi-
reerd door Van Gogh, kunstliefhebbers 
zullen ook enkele duidelijke hints zien 
voor een andere Nederlandse kunste-
naar; Jheronimus Bosch.

De collectie Belin die in Nuenen is ge-
maakt, wordt door Art Dumay aange-
boden via de online veiling van Cata-
wiki samen met werken van Studio Gif-
tig uit Veldhoven. Beginnend op 6 de-
cember en eindigend op 15 december. 
Dit is te vinden op de website van Ca-
tawiki. Op zondag 15 december 2019 
kunt u de collectie bekijken, inclusief 
andere werken uit de graffitiveiling ‘Ex-
clusieve straatkunst’ op Art Dumay, 
Cockeveld 4, Nuenen. Van 15.00 tot 
21.00 uur is Dumay open voor het pu-
bliek, de speciale dag omvat een selec-
tie van lezingen door experts op het 
gebied van stedelijke kunst. Meer info 
is te vinden op de site.

Taxatiedag in samenwerking met 
het Vincentre
Tevens vindt er deze dag een taxatie-
dag in samenwerking met Vincentre/
Van Gogh Brabant plaats in de hoop 
dat er ontdekkingen worden gedaan 
van werken van de schildersvrienden 
van Vincent van Gogh. Ook zal er een 
aantal schenkingen op het program-
ma staan aan Van Gogh Babant/Vin-
centre en zal een ontdekking van een 
beroemd schilderij onthuld worden.

Het programma van 15 december 
vindt op www.vriendenvangogh.nl

Kerstfeest op tafel
Het is de tijd van het jaar om je huis te versieren, een boom met lichtjes, bal-
len en slingers. Lichtjes aan de huizen en in de voortuinen om de donkere 
dagen sfeervoller te maken. Op je tafel mag natuurlijk een Kerststukje niet 
ontbreken. 

bruik je het zelf niet, dan is iemand an-
ders er misschien wel heel blij mee. En 
zijn de stukjes klaar en zijn we tevre-
den, dan proosten we nog gezellig 
met een glaasje glühwein. 

Meer Kerst bij de WLG; werkgroep leef-
baarheid Gerwen. D’n Heuvel, Heuvel 
11 in Gerwen. Mailadres: werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com, Tele-
foon: 06-41102625. Kijk op de website: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

En het is natuurlijk veel leuker als je dit 
stukje zelf gemaakt hebt, in plaats van 
kant en klaar gekocht. En dan is het na-
tuurlijk ook veel gezelliger als je het 
stukje samen met anderen maakt! En 
dat kan, bij de WLG op maandag 16 de-
cember vanaf 13.30 uur in D’n Heuvel.
Net als ieder jaar gaan we weer gezel-
lig aan de slag. De WLG zorgt voor de 
oase en de takken, maar neem zelf ook 
wat mee. Neem in ieder geval een 
schaal, vaas of mandje mee waar je het 
stukje op gaat maken. Daarnaast is het 
leuk als je ook wat groen meeneemt 
en wat dennenappeltjes, besjes, hulst, 
Kerstballetjes of iets dergelijks. Ge-
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SPORT
Programma
VOETBAL
EMK Nuenen
Zaterdag 14 december
EMK G1G - Sarto G2  . . . . . . . . . . . 10.00
Zondag 15 december
MULO 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.00
Best Vooruit 5 - EMK 3  . . . . . . . . . 10.00
DOSL 3 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK VR1 - Maarheeze VR1  . . . . 11.00

RKGSV GERWEN
Zondag 15 december
RKGSV 1 - Mifano 1  . . . . . . . . . . . 14.00
RKGSV 2 vrij 
DOSL 7 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 4 - RKSV Nuenen 9  . . . . . 11.00
Dommelen VR 1 -RKGSV VR 1  . 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 15 december
Nederwetten 1 - Boerdonk 1 . . 14.00
DOSL 5 - Nederwetten 4  . . . . . . 10.00

 NKV KORFBAL
Zaterdag 14 december
NKV 4 - PKC 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
NKV 3 - Rust Roest 5 . . . . . . . . . . . 19.15
NKV 2 - Vriendenschaar 3 . . . . . . 20.30
Zondag 15 december
NKV 1 - Oosterkwartier 1  . . . . . . 14.30

LONU Running Bootcamp
Door Yvonne Derksen

Op zondagochtend 8 december namen 12 LONU’ers deel aan een running 
bootcamp, een training van anderhalf uur op en rond de Gulbergen, georga-
niseerd door trainer Wilbert de Wijs. 

Wilbert bleef ondertussen maar oefe-
ningen opdragen, variërend van sprin-
gen, planken en op handen en voeten 
een heuvel opklauteren maar dan ver-
volgens ook op handen en voeten 
weer heuvelafwaarts gaan. Nou, dat 
laatste is een hele toer! Probeer het 
maar eens…

Onder de nodige hilariteit hebben we 
de hele training uiteindelijk netjes vol-
gemaakt ondanks alle nattigheid en de 
doorweekte grond. De koffie en de vlaai 
die in het clubhuis tot slot voor ons klaar 
stonden, lieten we ons natuurlijk goed 
smaken. Wilbert, bedankt voor deze ori-
ginele training. Het is een aanrader en 
zeker voor herhaling vatbaar. 

Een aanhoudende miezerregen en een 
flinke wind trotserend, voerden we de 
zeer gevarieerde loop-, kracht- en snel-
heidsoefeningen met veel enthou-
siasme uit. We hebben onder andere 
sprintjes getrokken, met een boom-
stam (voor sommigen een stammetje) 
krachtoefeningen gedaan, squats uit-
gevoerd op de melodie van Sally up en 
Sally down (aan dit liedje leek maar 
geen eind te komen…) en natuurlijk in 
een flink tempo de Gulbergen op en af 
gerend.
Op de Gulbergen kwamen we overi-
gens nog een viertal doorgewinterde 
trailrunners van LONU tegen die al eer-
der op de ochtend daar waren gestart 
met hun duurtraining. 

EMK - Mariahout  1-2
Door John de Jong

EMK speelde afgelopen zondag niet één van haar beste- en meest gelukki-
ge wedstrijden tegen de gasten uit Mariahout.In de openingsfase was Ma-
riahout feller en gevaarlijker en was het de bovenliggende partij die met 
een beetje meer fortuin al vroeg in de wedstrijd ruim op voorsprong had 
kunnen komen. 

danks verwoede pogingen strandden 
veel aanvallende intenties in de drukte 
op het middenveld en was de echte 
scherpte er niet. Tekenend voor de 
wedstrijd was een volgende aanval 
van Mariahout die opnieuw via de ver-
dediging in het doel van EMK ver-
dween; 0-2.
Ondanks dat de wedstrijd beslist leek, 
keerde de hoop terug bij de harde kern 
van EMK toen Rick van den Bogaard na 
een assist van Luke Hilt op de voor 
hem zo karakteristieke wijze voor de 
aansluitingstreffer zorgde, 1-2. In de 
slotminuten kreeg EMK nog een straf-
schop tegen na een verdedigende ac-
tie op de bal, maar de scheidsrechter 
besliste anders. Robin Verhoeven keer-
de de pingel, maar het was een red-
ding die niet tot tevredenheid kon lei-
den omdat de nederlaag onafwend-
baar was. Geen middag voor EMK om 
te onthouden na een goede reeks de 
afgelopen twee wedstrijden.

Al vroeg in de wedstrijd waren er vrije 
doelkansen voor Mariahout die door 
Mariahout niet benut konden worden. 
Halverwege de eerste helft kwam de 
wedstrijd wat meer in evenwicht, al 
slaagde EMK er niet in echt iets te creë-
ren en enig gevaar te stichten voor het 
doel van Mariahout. De 0-0 ruststand 
werd door EMK gekoesterd, terwijl Ma-
riahout wellicht meer mee had kunnen 
nemen richting de rust.
Direct na de thee was er opnieuw een 
enorme kans voor Mariahout, tot on-
geloof van velen werd een vrije schiet-
kans voor het doel van EMK door een 
aanvaller van Mariahout over het doel 
gewerkt. Toch kwam Mariahout vroeg 
in de 2e helft op voorsprong toen een 
bal achterin niet goed kon worden 
weggewerkt en uiteindelijk in het doel 
van EMK verdween; 0-1. Het doelpunt 
van Mariahout zorgde niet echt voor 
een ommekeer aan de kant van EMK 
dat duidelijk haar dag niet had. On-

Willie vd Heuvel verdiend winnaar
Door Antoon Hurkmans

Ook deze vrijdagavond hadden vele rik liefhebbers weer de weg naar de rik 
arena gevonden voor een prima avondje rikken bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. Hadden wij de vorige uitgaven al te maken met een groeiende op-
komst, ondanks de komende feestdagen zat de rik arena weer vol met en-
thousiaste kaarters.

het einde bleef strijden, maar uiteinde-
lijk met 74 punten op de derde plaats 
bleef steken goed voor de derde prijs.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Bart van de Ven.

Uitslag rikken 6 december
1 Willie van den Heuvel  109 punten
2 Mia Marquenie  77 punten
3 Naud Leenders  74 punten
4 Janus Tuhumury   68 punten
5 Rinus van Hoof  61 punten 
6 Ad van Uden  54 punten
7 Harold van Bree  51 punten
8 An Arts  48 punten
9 Bernard de Louw  45 punten
10 Hans van de Reek  36 punten

Vrijdag 13 december is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.00 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, voor zowel 
leden als niet leden, Nog niet geweest 
jammer, uitstellen niet doen.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 
Nuenen. Voor informatie bellen naar 
06 10289797 of 06 52696828

Na een tijdje van afwezigheid was het 
Willie van den Heuvel die er vol voor 
ging en de eerste ronde voor de pauze 
dan ook afsloot met een riante voor-
sprong van 32 punten op Mia Marque-
nie die na de eerste ronde op nummer 
twee stond. Na de pauze werden nog 
eens alle duivels ontbonden om Willie 
van die eerste plaats te verdringen. 
Het was vooral Naud Leenders onze 
veteraan die met volle overgave tot 

Op de foto wordt winnaar Willie van den 
Heuvel gefeliciteerd door Jurylid Ludo van 
den Berg. (foto Hub Marquenie)

Stemmers 
bedankt
Onze Theo Den Ouden heeft de 
verkiezing clubheld van het jaar 
gewonnen van heel de gemeen-
te Nuenen. Er is massaal op Theo 
gestemd, mensen namen dus de 
moeite om even wat tijd vrij te 
maken om Theo in het zonnetje 
te zetten en dat is gelukt!
Super terecht dat jij de clubheld 
bent Theo. Van harte gefelici-
teerd namens heel Nederwetten. 
Aan iedereen die gestemd heeft; 
bedankt voor je inzet!

Bram Zwetsloot dubbel 
Nederlands Kampioen
Door Martin de Wildt

Tijdens de door Z&PV Nuenen en de KNZB georganiseerde Nederlandse Ju-
nioren en Jeugd kampioenschappen in Eindhoven heeft Bram Zwetsloot 
van Z&PV Nuenen twee titels gepakt.

Diede was er dit keer geen PR, maar 
nog herstellende van een hersen-
schudding waren ook haar tijden pri-
ma in orde.
Naast de individuele starts verscheen de 
ploeg uit Nuenen ook nog aan de start 
bij 4 estafette nummers. Voor Milan, 
Bram, Flore Meulendijks en Kayley was 
er een 14e plaats op de 4x50vrij mixed 
en een 8e op de 4x 50wissel mixed. 
Bram, Milan, Floris en Jelmer North kwa-
men tot een 9e plek op de 4x100vrij en 
een 8e plaats op de 4x100wissel.

Swimcup en ONK
Komend weekend zal Z&PV Nuenen 
met 1 zwemster (Robin Goossens) 
deelnemen aan de Swimcup in Am-
sterdam en de week erna gaan er 16 
zwemmers van start bij het Open Ne-
derlands Kampioenschap in Tilburg.

Op zowel de 50 als 100m schoolslag 
was hij de snelste in de jeugd catego-
rie. Ook pakte hij nog een bronzen me-
daille op de 200m schoolslag. Bij de 
paralympische jeugd pakte Diede 
Struijk brons op de 100m rugslag.
Uiteraard gaat het bij een NK in eerste 
instantie om de medailles, maar om 
daar een gooi naar te kunnen doen is 
het vooral belangrijk om je te blijven 
verbeteren. En dus was het naast het 
eremetaal van Bram en Diede mooi 
om te zien dat de deelnemers van 
Z&PV Nuenen vrijwel allemaal per-
soonlijke records wisten te zwem-
men. Zo verbeterede Kayley McAteer 
zich op de 50vlinder, haalde Milan 
Meurs een paar grote happen van zijn 
100 en 200rug af en waren er voor Flo-
ris Sonneveld nieuwe PR’s op de 
100/200/400vrij en 100school. Voor 

Bram in actie op de schoolslag bij de NJJK

Schaatsen bij Intratuin Nuenen
Na het succes van vorig jaar nodigen wij 
ook dit jaar weer de basisscholen uit in de 
omgeving Nuenen. Op 11 en 12 en 18 
en19 december is de ijsbaan tot 12.00 uur 
speciaal gereserveerd voor kids uit de 
omgeving! Zij kunnen gratis gebruik ma-
ken van de baan en van onze schaatsen. 
Op alle andere dagen en tijdstippen kan 
ook de rest van omgeving Nuenen hier 
van komen genieten! We zien je snel in 
ons Winter wonderland! Intratuin Nue-
nen, Collse Hoefdijk 7, 5674 VL Nuenen.

Djagno Wagner op de koffie bij Tennisvereniging Wettenseind. Zomaar een maandag-
morgen en dan dan staat daar ineens een hele filmploeg van de Vara op het tennisveld. 
Even later zit Django Wagner in de kantine.

Foto’s Madelief de Korte

Conversatie-
groepen   
dorpswerkplaats
Bij Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats zijn er in de conversatiegroepen 
Frans, Duits en Engels nog een paar 
plaatsen vrij voor het komende jaar. De 
bijeenkomsten, met gezellige ge-
sprekken in de buitenlandse taal, zijn 
vooral bedoeld voor mensen die hun 
talenkennis van vroeger willen opfris-
sen en uitbreiden. Er wordt dus wel 
enige kennis van de betreffende taal 
verwacht om mee te kunnen doen met 
de wekelijkse conversatiebijeenkom-
sten. De groepen bestaan uit maxi-
maal 12 personen. En vol is vol. Je mag 
gratis een paar keer meedoen op proef 
voordat je definitief besluit om deelne-
mer te worden.

Aanmelden en meer informatie
Meer informatie vind je op de uitge-
breide website van het Nuenense hob-
bycentrum www.dorpswerkplaatsnu-
enen.nl onder het tabblad activiteiten 
/ conversatie diverse talen. Je kunt je 
aanmelden door een e-mail te sturen 
naar: info@dorpswerkplaatsnuenen.nl
Wil je graag eerst wat meer informatie? 
Dan kun je daarvoor contact opnemen 
met de coördinator van de betreffende 
taalgroep. Kijk daarvoor even op de site.
Doe in 2020 actief mee met de 482 
deelnemers die nu als lid/deelnemer 
staan ingeschreven bij het Nuenense 
hobbycentrum. Ook jij bent van harte 
welkom!
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Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraakGraag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

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

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

Complete winterservicebeurt
voor uw fiets
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€ 45,-
€ 65,-

Heuvel 1, 5674 RR 
Nuenen (Gerwen)
Tel. 040 - 2906644

LAATSTE KANS!

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