
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 
29 december t/m 3 januari 

Huisartspraktijk Boek
Voor spoed waarneming volgens 

letterverdeling:
A-K: Dr. D. van de Top, tel. 2837083.

L-Z: Praktijk Anderegglaan, tel. 2837475.

AFWEZIG van 30 december 
t/m 5 januari

Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Ophe�  ng 
WerkCaféNuenen

Feestje rond 
de kerstboom 
bij Ons Dorp

‘Wereldlichtjesdag 
Nuenen’ Sfeervolle 
herdenking voor 
overleden kinderen

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

Een wintercheck bij
Quik Service Nuenen.
Wel zo verstandig!

Nieuwjaarsontmoeting

www.nuenen.nl

Nuenen 

Nieuwjaarsontmoeting

Zo’n prachtig rond jaartal als 2020 moeten we samen 
vieren. Een feestelijke ontmoeting; gelegenheid om met
elkaar op een goede gezondheid te proosten. Dat is direct
een prachtige gelegenheid om de vrijwilliger van het jaar 
in het zonnetje te zetten. Kortom, we nodigen u 
van harte uit voor de nieuwjaarsontmoeting op:

Donderdag 2 januari 2020
Van 16.00 tot 18.00 uur. 
Cultureel centrum Het Klooster, 
Park 1, Nuenen.

Nuenen 

Nieuwjaarsontmoeting

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

20 t/m 24 
DECEMBER
20 t/m 24 

KERSTMARKT

DIVERSE

LEUKE ACTIVITEITEN 

EN MUZIEK

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
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Volop activiteiten tijdens 
KerstEvent 20 december
Aanstaande vrijdag 20 december staat het centrum van Nuenen bol van de 
activiteiten en acties tijdens het KerstEvent 2019. Centrum manager Henry 
van Vlerken: “We hebben het jaarlijkse Moonlightshoppen verplaatst naar 
de vrijdag en dit jaar valt het KerstEvent ook nog eens samen met de viering 
van het 100-jarig jubileum van HelptElkander.”

gen, een lekker hapje of drankje, sfeer-
volle winkels etc. Henry: “Echt te veel 
om allemaal op te noemen. Gewoon 
gezellig komen kijken en genieten. En 
natuurlijk is de kerstman met zijn elfjes 

Vanaf 14.00 tot 22.00 uur hebben veel 
ondernemers en winkeliers speciale 
acties, demonstraties, live muziek, 
proeverijen, mooie kerstaanbiedin-

Helpt Elkander gaat gebruik 
maken van module ‘Loting’
Vanaf 1 januari gaat Helpt Elkander één op de vier woningen via de module 
‘loting’ adverteren. Daardoor heeft u meer kans op een woning. 

die dag aanwezig in het centrum om 
iedereen een fijne kerst te wensen.”
Om 14.00 uur start de kinder-speur-
tocht vanaf de kiosk in Het Park. Henry: 
“Alle kinderen tot 12 jaar kunnen hier-
aan deelnemen. Ze moeten letters 
zoeken die verstopt zijn in de etalages 
van de winkels en met deze letters een 
woord maken. De oplossing kunnen ze 
dan inleveren bij de kerstman in de 
Parkstraat. Ze krijgen dan iets lekkers 
en kunnen met de kerstman op de fo-
to. En we hebben nog wat leuke prij-
zen te verloten onder de deelnemers. 
Wel graag even aanmelden via email:
centrummanager@nuenencentrum.nl

Tot nu toe konden woningzoekenden 
bij Helpt Elkander alleen reageren op 
advertenties op basis van inschrijf-
duur. Door de lotingmodule in te zet-
ten, maakt u nu ook in Nuenen - zelfs 
met een korte inschrijfduur - via loting 
kans op een woning. Elke 4e geadver-
teerde woning wordt verloot, onge-

acht welke woning het is. Hierdoor 
wordt uw kans op een woning ver-
groot. 
De meeste woningcorporaties in de re-
gio hebben al ervaring met het verlo-
ten van woningen. Meer informatie of 
benieuwd naar het aanbod? Kijk op 
www.wooniezie.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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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.

Het programma

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

Zo’n prachtig rond jaartal als 2020 moeten we samen vieren. Een 
feestelijke ontmoeting; gelegenheid om met elkaar op een goede 
gezondheid te proosten. Dat is direct een prachtige gelegenheid om de 
vrijwilliger van het jaar in het zonnetje te zetten.

Kortom, we nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsontmoeting op:

Donderdag 2 januari 2020
Cultureel centrum Het Klooster, Park 1, Nuenen.

Namens burgemeester en wethouders van Nuenen,

De gemeentesecretaris

Mr. J. van Vlerken

De burgemeester

M.J. Houben MBA

Het programma

16.00 uur Ontvangst

16.30 uur Uitreiking vrijwilligersprijs 2019

17.15  uur Nieuwjaarstoespraak burgemeester

18.00 uur Afsluiting nieuwjaarsontmoeting

Zo’n prachtig rond jaartal als 2020 moeten we samen vieren. Een 

feestelijke ontmoeting; gelegenheid om met elkaar op een goede 

gezondheid te proosten. Dat is direct een prachtige gelegenheid om de 

vrijwilliger van het jaar in het zonnetje te zetten.

Kortom, we nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsontmoeting op:

Donderdag 2 januari 2020

Cultureel centrum Het Klooster, Park 1, Nuenen.

Namens burgemeester en wethouders van Nuenen,

De gemeentesecretaris

Mr. J. van Vlerken

De burgemeester

M.J. Houben MBA

AFVALWEETJE

Met de feestdagen zijn er afwijkende inzamel-
dagen zoals aanstaande zaterdag 21 dec. voor 
Gerwen, Nederwetten, Eeneind, Nuenen west , 
omgeving Keizershof. Zie uw afvalkalender.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

UITNODIGING     
NIEUWJAARS-    
ONTMOETING      
2 JANUARI 2020

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. 

UITREIKING CERTIFICATEN SENIORWEB
Maandagochtend heeft wethouder Ralf Stultiëns de certifi caten van 
de vierdelige cursus ‘Werken met de elektronische overheid’ uitge-
reikt aan een groep van 7 cursisten. In totaal namen in de afgelopen 
periode zo’n 60 inwoners deel aan dit leerprogramma van SeniorWeb 
Nuenen. Dankzij steun van onder meer Bibliotheek Dommeldal, de 
landelijk opererende stichting Digisterker en gemeente Nuenen kan 
SeniorWeb diverse belangrijke cursussen voor Nuenense senioren 
volledig kosteloos aanbieden. Gefeliciteerd voor alle geslaagde cur-
sisten!

MET DE FEESTDAGEN     
OOK NIX18
De feestdagen staan voor de deur en dat is één van de momenten 
waarop kinderen hun eerste glas alcohol zouden kunnen gaan drinken. 

Het moment waarop een kind het eerste glas drinkt, is de start van 
een patroon van vaker en meer drinken. Gemiddeld is een kind na 
dat eerste glas binnen anderhalf jaar voor het eerst dronken. Terwijl 
we weten dat alcohol schadelijk is voor de hersenen. De hersenen 
ontwikkelen zich tot het 24e levensjaar. Alcohol heeft een negatieve 
invloed op de ontwikkeling.

Blijf consequent
Ook tijdens de feestdagen is het belangrijk dat ouders consequent 
blijven in het stellen van regels en geen uitzondering maken. Stel zo 
lang mogelijk het alcoholgebruik uit, tenminste tot het 18e jaar. U 
wilt toch ook dat uw kind met een gezond stel hersens opgroeit?

Ouders en vrienden
Ouders hebben vaak het gevoel dat ze geen invloed meer hebben 
als hun kind aan het puberen is. Bijvoorbeeld doordat vrienden voor 
pubers belangrijker worden. Toch blijven pubers het belangrijk vin-
den wat hun ouders denken, en hebben ouders nog altijd invloed 
op de keuze van hun kind. Pubers hebben regels nodig bij het ver-
kennen van hun grenzen.

Enkele tips
• Spreek van te voren af dat uw kind tijdens de feestdagen niet 

drinkt.
• Leg uit waarom en laat uw kind vertellen wat het ervan vindt, 

maar blijf bij uw standpunt.
• Maak ook met de volwassenen met wie u de feestdagen viert de 

afspraak dat zij uw kind geen alcohol aanbieden.
• Blijkt dat uw kind toch gedronken heeft, bespreek dit dan de 

volgende dag op een rustig moment. Achterhaal waarom het 
niet is gelukt om nee te zeggen. Geef duidelijk aan dat u niet wilt 
dat uw kind drinkt.

Geef het goede voorbeeld als ouder. Bedenk voor u zelf of u alcohol 
drinkt en zo ja, hoeveel u dan wil drinken. 

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.

VEILIGHEID: DONKERE DAGEN OFFENSIEF 
Meest gebruikte inbraakmethoden
Tijdens het Donkere Dagen Offensief geven we wekelijks informatie 
en tips voor een veilige woonomgeving. Deze week: wat zijn de meest 
gebruikte inbraakmethoden en wat zijn tips om je hiertegen te be-
schermen? Lees meer op onze website: www.nuenen.nl/ddo

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 stel-
len dat vrijwilligers het cement zijn waar onze samenleving op drijft.
Aan de andere kant hebben vrijwilligersorganisaties het tegenwoordig 
niet gemakkelijk. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te wer-
ven en te behouden. Daarnaast worden vrijwilligersorganisaties ge-
confronteerd 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 kun-
nen wij alleen maar doen als wij weten waar uw organisatie tegenaan 
loopt en welke vragen om ondersteuning bij u leven. Om deze infor-
matie 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 hoog-
uit 10 minuten. De link van de vragenlijst vindt u op www.nuenen.nl/
onderzoek. De resultaten van het onderzoek nemen we mee bij het 
uitwerken van het ondersteuningsaanbod aan vrijwilligersorganisaties 
en worden voor de zomer van volgend jaar met u gedeeld. 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. 

LOKAAL SPORTAKKOORD NUENEN  
KOMT ERAAN
In navolging van het Nationaal Sportakkoord gaan we in 2020 een 
Lokaal Sportakkoord in Nuenen realiseren. In een Lokaal Sportak-
koord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, 
overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente 
afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & 
bewegen in Nuenen kunnen realiseren. Belangrijke factoren voor de 
realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord zijn betrokkenheid 
en actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. 
Daarom organiseert SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) 
samen met gemeente Nuenen in 2020 een aantal bijeenkomsten. De 
eerste startbijeenkomst is op maandag 20 januari in Het Klooster in 
Nuenen. Uitgangspunt is om begin april 2020 een lokaal sportak-
koord te hebben. Relevante partners worden op korte termijn door 
SSNB uitgenodigd voor de startbijeenkomst. Meer informatie over 
het Lokaal Sportakkoord voor Nuenen is te vinden op de website 
ssnb.nl/sportakkoord-nuenen.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 09-12-2019 EN 16-12-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Irenestraat 16 Uitbreiden woonhuis 
Wettenseind 9 Plaatsen mantelzorgwoning 
Hoge Brake 72 Uitbreiden Kernkwartier 
Hoge Brake 72 Wijzigen entree / indeling 
Berg 5 Vervangen handelsreclame 
Collseweg 22 Plaatsen ledscherm 
Nieuwe Dijk (bij nr. 6) Inrichtingsplan natuur 
Voirt 27 Wijzigen constructie  

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Dennenlaan 22 Plaatsen dakkapel 
Opwettenseweg 77C Verhogen dak 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Sportlaan 4-6 / Enodedreef 3 Melding Horecawet LACO  
Collse Hoefdijk 24 Horeca tent 18 jan. 
Parkstraat 1 Carnaval bij Ons Dorp 12-27 feb

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Ameezing Carnaval 23 feb 
Centrum Gerwen Veulenkeuring 14 dec. 

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.

MET DE FEESTDAGEN     

Zo’n prachtig rond jaartal als 2020 moeten we samen vieren. Een 
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Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

*

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

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

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

R E S T A U R A N T

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

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

Team Pezzaz wenst u hele fijne feestdagen! 
Geniet met uw dierbaren van de mooiste 

tijd van het jaar!

Wij zijn er na Kerst even tussenuit
en ontvangen u graag weer in 2020!en ontvangen u graag weer in 2020!

Pezzaz is gesloten op dinsdag 24 decemberPezzaz is gesloten op dinsdag 24 december
en van vrijdag 27 december t/m maandagen van vrijdag 27 december t/m maandag

6 januari 2020.

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

Team keurslagerij TEBAK 
wenst u een hele fi jne kerst!

Wij helpen u graag! Ook in deze dagen staan 
wij voor u klaar om u een smakelijke kerst te 

bezorgen. Wij geven advies op maat aangepast 
op uw wensen.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
DAGELIJKS VERS UIT EIGEN KEUKEN. 

Van Carpaccio, Vitello, diverse soorten 
rollades, hele kalkoenen, diverse soorten wild, 

tot mooie vleeswaren en salades. 
Allemaal even vers!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
KANT EN KLAAR UIT EIGEN KEUKEN:

Hazenpeper, Konijnen bouten, Hacheé, 
Varkenshaas in roomsaus 

en nog vele andere producten.
Lekkere hapjes/tapas voor bij de borrel.

Ook voor het beste gourmet vlees kunt u bij ons 
terecht. Deze hoeft u niet te bestellen, 

op dinsdag vers uit de toonbank!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 
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De Luisterlijn zoekt 
lichtpuntjes in het donker
Deze laatste maand van het jaar staat voor veel mensen in het teken van vro-
lijkheid, feest en gezellig samenzijn. Helaas geldt dit niet voor iedereen. De 
donkerste dagen van het jaar versterken bij sommigen gevoelens van som-
berheid, verdriet en eenzaamheid. Dit merkt ook de Luisterlijn, een organi-
satie die 24/7 steun op afstand biedt. Vooral ’s nachts is het druk aan de lijn. 
De Luisterlijn zoekt dan ook meer vrijwilligers.

Vrijwilligers
Met 2020 in het vooruitzicht komen 
ook de goede voornemens weer. De 
Luisterlijn hoopt dat meer mensen 
zich willen inzetten als vrijwilliger om 
zo meer oproepen - vooral in de nacht 
- te kunnen beantwoorden. Geïnteres-
seerden kunnen zich aanmelden via 
www.deluisterlijn.nl/vrijwilliger

Aan het begin van de avond en ’s nachts 
staat de telefoon roodgloeiend. “Veel 
mensen ervaren de luisterende oren 
van de vrijwilligers als lichtpuntjes in de 
nacht. Ze verzachten pijn, angst en ver-
driet”, zegt Dorine Kettenes, trainer bij 
de Luisterlijn. Vrijwilliger Kees beaamt 
dat: ‘s nachts lijkt alles groter en erger 
dan overdag. Vaak kun je dan bij nie-
mand terecht met wat je op dat mo-
ment kwijt wilt, want iedereen slaapt, 
behalve de Luisterlijn. “Om zoveel mo-
gelijk oproepen in deze donkere dagen 
te kunnen beantwoorden, draaien onze 
vrijwilligers extra diensten. Want ook 
tijdens de feestdagen zitten er vrijwilli-
gers klaar om anderen een luisterend 
oor te bieden. Zij geven hun eigen 
kerstdiner of oudejaarsavond op om er-
voor anderen te kunnen zijn.”

Gratis entree 
Vincentre    
op vrijdagavond 
Tijdens het KerstEvent op 20 decem-
ber is Vincentre van 17.00 tot 21.00 uur 
open. Gratis. Zeker de moeite waard 
omdat er nieuwe kunstwerken han-
gen, die Vincentre heeft gekregen in 
het afgelopen weekend. 
Nog op zoek naar een origineel kerst-
cadeau uit Nuenen? Dat lukt zeker in 
onze winkel. En tot slot is het goed om 
te weten dat er met de speciale mun-
ten van Helpt Elkander betaald kan 
worden.

Hij staat er weer! 
Alweer vele jaren schenken de Ge-
broeders van Hoof een kerstboom aan 
de bewoners, veelal senioren, van de 
Boogerd. Jan v/d Linden vraagt dan 
aan bewoners die kerstspullen over 
hebben om deze in de boom te han-
gen. Zo kunnen de ouderen van de 
Boogerd, die niet veel plaats hebben 
of moeilijk een kerstboom kunnen 
plaatsen, toch genieten van een mooi 
opgetuigde kerstboom. Een mooi ini-
tiatief van Jan die zo zorgt voor kerst-
feest op de Boogerd voor iedereen. feest op de Boogerd voor iedereen. 

We heffen het glas
Het einde van het jaar is in zicht, velen zijn druk bezig met de voorbereidingen voor kerst en oud en nieuw. Ook de WLG is al-
weer bezig met het nieuwe jaar, nieuwe activiteiten zoals leuke lezingen en workshops. Maar de WLG hoort ook graag de 
ideeën van jullie, welke behoeftes leven er binnen Gerwen. Je ideeën kun je uiten tijdens de Nieuwjaars-ontmoetings-mid-
dag op 6 januari vanaf 13.30 uur. Iedereen is hierbij uitgenodigd om het glas te komen heffen!!
De inloopmiddagen op 23 december en 30 december gaan gewoon door, vanaf 13.30 uur staat de koffie en de thee klaar. De 
WLG wil iedereen via deze weg hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar wensen! In het nieuwe jaar, zoals vanouds, 
welkom bij de WLG; werkgroep leefbaarheid Gerwen. D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen. Kijk op de website: www.digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl. Mailadres: werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com, Telefoon: 06-41102625. 

Cursus Flowpainting

Painting the � ow of energy!
Beeldend kunstenaar en Flowpainting docent Eelke van Hoof zit dit jaar 15 
jaar in het vak. Een mooi moment om zijn cursussen extra onder de aan-
dacht te brengen. Een mooi moment ook om zijn unieke werkwijze en verf-
techniek eens te laten zien!

nieken. In januari starten nieuwe groe-
pen op twee locaties: op vrijdagmid-
dag en dinsdagavond bij Van Beek 
Eindhoven en op zaterdagmiddag in 
Eelke’s eigen atelier in Eindhoven.

Open atelier
Op zondag 5 januari houdt Eelke een 
Open Atelier aan de Zeeheldenlaan 
151 te Eindhoven. Op deze dag zal hij 
demonstraties geven van deze tech-
niek maar is er ook de mogelijkheid het 
zelf te ervaren.Tevens is er de mogelijk-
heid vragen te stellen over tal van schil-
dertechnieken en het hele creatieve 
proces rondom het opbouwen van een 
intuïtief, abstract schilderij. 
Open atelier op 5 januari, openings-
tijd: 13.00-17.00 uur. Meer info: bel 06-
11412063 www.� owpaintingart.com

Compositie
Een schilderij ontstaat bij Van Hoof al-
tijd op basis van intuïtie. Deze komt vrij 
door geen controle te willen hebben 
over het eindresultaat en hoe dat eruit 
moet zien. Het element water speelt 
hierbij een belangrijke rol; waterver-
mengbare olieverf wordt vloeibaar ge-
maakt en mag vrijelijk over het canvas 
uitlopen. Met hulp van een waterspuit-
je en door het doek te draaien gaat de 
verf nog meer vloeien en zo ontstaat 
de basis van de compositie. Niet alleen 
de verf begint te stromen. Ook je intuï-
tie, creativiteit, het enthousiasme en je 
energie nemen toe. Er ontstaat flow! 
Het besef van tijd en plaats verdwijnt…

Cursus 
Lijkt je dit leuk en boeiend om te doen 
en ervaren? Wil je leren schilderen zon-
der gefixeerd te raken op het eindre-
sultaat? Wil je tevens een scala aan 
technieken leren om een gelaagd 
schilderij professioneel op te bouwen? 
Dan is de cursus Flowpainting iets voor 
jou! Je hoeft geen schilderervaring te 
hebben. Eelke legt het proces stap 
voor stap uit en begeleidt je hier rustig 
en professioneel doorheen, met veel 
kennis van materialen en schildertech-

advertorial

Zing met ons mee! 
Hallo jongens en meisjes! Wij zijn een supergezellig kinderkoor dat mooie liedjes 
zingt in de vieringen van de parochiekerken in Nuenen. Maar ook daarbuiten la-
ten we ons horen. Samen muziek maken is zo leuk!
We kunnen nog wel wat extra zangers gebruiken. Ben je tussen de 6 en 12 jaar? 
Kom dan een keer naar ons luisteren. Het leukste is natuurlijk als je meedoet. We 
zingen op maandagavond in de Clemenskerk aan het park in Nuenen van 18.30 
uur tot 19.15 uur.
Zien we je snel? Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen of mailen naar 
Christel de Brouwer (06-25360286 / kinderkoor@parochienuenen.nl)

Maud:        
nieuwe inwoner in onze gemeente
Maud is geboren op maandag 11 november. Trotse ouders zijn Ruud en Marieke 
Rooijakkers, grote zus Jeske. Leuke geboorteborden zijn door de familie en vrien-
den in hun tuin in de Jasmijnstraat gezet. Maud, welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboorte-
kaartje’ op de raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met toelichting naar de 
redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan de redactie 
weten: redactie@ronddelinde.nl. 

Ophe�  ng WerkCaféNuenen
Vrijdag 29 november 2019 was de laatste bijeenkomst van het bekende 
WerkCaféNuenen (WCN). Op 22 maart 2013 is dit particulier initiatief van 
start gegaan. In een periode van snel toenemende werkeloosheid, met name 
onder ouderen, is een aantal mensen opgestaan om de verstrekkende per-
soonlijke gevolgen van werkeloosheid onder ogen te zien en aan te pakken. 

pen. Om die reden hebben wij onze 
activiteiten per 29 november jl. beëin-
digd. Onze dank gaat uit naar de ge-
meente Nuenen, het UWV en de LEV-
groep, waarmee we een aantal jaren 
constructief hebben samengewerkt. 
Tevens gaat onze dank uit naar de be-
zoekers van het WCN die met hun in-
breng mede hebben bijgedragen aan 
wat het WCN de afgelopen jaren voor 
velen heeft betekend. 

Stuurgroep WCN 

Het WCN is een ontmoetingsplek ge-
worden waar mensen hun emoties en 
ervaringen konden delen. Maar er was 
ook aandacht voor nieuwe mogelijk-
heden die zich kunnen aandienen. Het 
motiveren om je eigen kwaliteiten 
naar voren te halen en het ontwikke-
len van je zelfbewustzijn. Belangrijk 
voor herintreding in het arbeidspro-
ces. Vele honderden mensen uit Nue-
nen, maar ook elders uit de regio, heb-
ben het WerkCaféNuenen bezocht. 
Sommigen 1 keer, maar velen net zo 
lang tot ze een betaalde baan hadden 
gevonden. Dat waren voor de persoon 
in kwestie, maar ook voor de Stuur-
groep, de hoogtepunten in ons be-
staan. Doordat de arbeidsmarkt inmid-
dels flink is verbeterd, is het aantal be-
zoekers van het WCN sterk terug gelo-

Van links naar rechts: Carel La Grouw, Els 
de Regt, Edith van Dijk en Hans van Kleef.

Country dansen  
in Lieshout
Op zaterdagavond 21 december is het 
weer zover: de Black Longhorn Coun-
try Dance Party, elke derde zaterdag 
van de maand. We dansen in de mooie 
grote zaal van het Dorpshuis in Lies-
hout. Alle populaire line- en partner-
dansen worden zoals altijd keurig ach-
ter elkaar gezet door onze eigen Coun-
try-DJ Henk. De nadruk ligt hierbij op 
echte country muziek. Volop genieten 
dus en alleen kijken mag ook. Aanvang 
is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
Telefonische info: 0499-422088. Meer 
info? Website: www.blacklonghorn.nl 
of email: info@blacklonghorn.nl.

Enjoy the good things in life and keep 
it country !! The Black Longhorn - since 
1991 Country Music & Dancing the 
way it was meant to be.

Zorg voor licht
Wij zijn begonnen met de advents-
krans met de communicanten en in-
middels is het vierde kaarsje aangesto-
ken en Kerstmis komt eraan. Op kerst-
avond komen we met de communican-
ten en velen andere mensen bijeen om 
het kerstverhaal te horen en uit te beel-
den. Met het kind Jezus komt er weer 
Licht in onze wereld. Zijn boodschap 
van vrede en naastenliefde delen we 
graag met elkaar. De kinderen brengen 
het Licht naar voren met een branden-
de kaars in de hand. Samen gaan we op 
weg naar het kerstfeest. We wensen u 
allen heel prettige kerstdagen. 

Dinsdag 24 december:
17.00 uur: gezinsviering in de H. Cle-
menskerk te Nuenen met kinderkoor.
19.00 uur: gezinsviering in de St.-Cle-
menskerk te Gerwen met muzikale 
omlijsting.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

E I G E N T I J D S

Verspilling van 
gemeenschapsgeld
D66 roept het college van B&W op niet langer door te gaan met de dure toe-
komstvisie voor Nuenen c.a., maar te investeren in een goede omgevingsvi-
sie die scherpe keuzes maakt en gebaseerd is op input van onze inwoners.

raadsvergadering van 12 december jl. is 
de Toekomstvisie ‘Nuenen dat is thuis’ 
gepresenteerd. Het college geeft aan 
dat dit een ‘tussenstap’ is. D66 vindt het 
resultaat teleurstellend en geen ant-
woord geven op de onderzoeksop-
dracht van de raad.
Het college geeft aan nog niet te weten 
hoe het onderzoek nu precies verder 
gaat, maar vraagt wél 15.000 euro om 
dat uit te zoeken. Helaas heeft een krap-
pe meerderheid van de raad besloten 
dit geld tóch uit te geven terwijl dat niet 
nodig is omdat er al gewerkt wordt aan 
de omgevingsvisie.
De Toekomstvisie ‘Nuenen dat is thuis’ is 
opgesteld door het college, 4 Nuenense 
experts en 4 raadsleden. Dit kleine club-
je beantwoordt in de toekomstvisie de 
vraag wat Nuenen c.a. als dorp zou wil-
len zijn. Een vraag die wat D66 betreft 
niet door een klein clubje beantwoord 
moet worden, maar juist aan al onze in-
woners en ondernemers moet worden 
gesteld. Wat vinden zij, hoe moet Nue-
nen c.a. nu zijn en in de toekomst? De 
tijd heeft ons ingehaald. In plaats van de 
toekomstvisie, beschikt de gemeente in-
middels over een uitstekend instru-
ment, te weten de omgevingsvisie. 
Waarom dan nóg een aparte toekomst-
visie en onnodig veel gemeenschaps-
geld uitgeven?
Meer woningen voor jonge mensen, in-
zet op duurzaamheid, mobiliteit, facili-
teiten op sportgebied die toegankelijk 
zijn voor jongeren en ouderen, betaal-
bare zorg en toegang tot onderwijs.
Wij blijven ons hiervoor inzetten.

D66 stelde de raad via een amende-
ment voor om niet langer door te gaan 
met een dure toekomstvisie, maar te in-
vesteren in een goede omgevingsvisie 
die scherpe keuzes maakt. Deze moeten 
gebaseerd zijn op input van burgers 
aan de hand van de juiste instrumenten 
en structuur.
Geïnitieerd door de gemeenteraad, uit-
gevoerd door het college. Alleen dan is 
een visie werkbaar.

D66 Fractie Nuenen c.a.

Alle gemeenten zijn bij wet verplicht een 
omgevingsvisie op te stellen. In Nuenen 
c.a. zijn we hier al voortvarend mee aan 
de slag gegaan en het is de verwachting 
dat deze visie eind 2020 in de gemeente-
raad kan worden vastgesteld. De omge-
vingsvisie gaat integraal over alle thema’s 
die belangrijk zijn voor onze gemeente. 
De omgevingsvisie bepaalt wat onze op-
gaven zijn en met wie, waarom en hoe 
we samenwerken. Op voor onze inwo-
ners belangrijke thema’s zoals wonen, 
duurzaamheid, jongeren, onderwijs en 
samenwerking in de regio Brainport 
geeft de omgevingsvisie straks een 
beeld. Allemaal vragen en antwoorden in 
de context van bestuurlijk en organisato-
risch Nuenen c.a. Met het vaststellen van 
de omgevingsvisie kun je een breed ge-
dragen beleid voor de toekomst maken. 
Dat maakt het bijzonder werkbaar. Met 
de omgevingsvisie komt er bovendien 
een duidelijk meetbaar resultaat waarin 
verantwoordelijkheid wordt genomen.

Samen met inwoners
De nieuwe omgevingsvisie wordt sa-
men met bewoners en ondernemers 
opgesteld. Dit is wat ons betreft een 
voorwaarde voor uitvoerbaarheid van 
een toekomstbeeld. Hoe zien we ont-
wikkeling van Nuenen c.a. als dorp? Wat 
moeten we zijn en voor wie? Bijvoor-
beeld voor jongeren en jonge gezinnen 
aangezien Nuenen c.a. last heeft van 
dubbele vergrijzing: De jeugd vertrekt 
en we hebben meer (oudere) ouderen. 
Onze inwoners en ondernemers kun-
nen hierover mee denken en mee bepa-
len hoe de toekomst van Nuenen c.a. er-
uit komt te zien. In het traject van de 
omgevingsvisie is hier de ruimte voor. 
Wij vinden dit als D66 belangrijk, uitein-
delijk zijn wij er als raad voor hen. 

Toekomstvisie College van B&W
Na de uitslag van het referendum vorig 
jaar heeft de gemeenteraad het Nue-
nens college de opdracht gegeven om 
onderzoek te doen op welke wijze Nue-
nen c.a. zelfstandig kan blijven en in wel-
ke samenwerkingen. In de gemeente-

Nuenen…..Sportambitie en Renovatie
Met W70 als constante, zijn we met het dossier ‘toekomstige binnen sportvoorziening’ en-
kele gemeenteraadsperioden verder. De huidige gemeenteraad besloot onlangs om een 
toekomstbestendige, moderne sportvoorziening, te realiseren op de oude fundamenten 
van de bestaande Hongerman. We hebben het dan over een voorziening die in dertig á 
veertig jaar kan worden afgeschreven. Jammer, op vele plaatsen in Nuenen worden huizen 
uit de zeventiger jaren, leeftijd Hongerman, door moderne nieuwbouw vervangen.Nuenen 
verdient een hagelnieuwe, moderne sportvoorziening voor, professionals, amateurs, jong 
en oud inclusief gehandicapten! Ik ga er van uit dat de leden van de raad kennis genomen 
hebben van een deugdelijke meerjarenplan ‘sportvisie’, met bijbehorend inhoudelijk plan 
van eisen, technisch plan van eisen en zeker niet op de laatste plaats, een gedegen meerja-
ren-exploitatieplan voor een gerenoveerde Hongerman. Ga alsnog voor nieuwbouw!

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5 Nuenen

Nuenense raad kiest      
voor de gemakkelijkste weg
Afgelopen donderdag 12.12.19 heeft de Gemeenteraad van Nuenen vóór de Mobiliteitsmo-
dules gestemd. Duidelijk bleek dat e.e.a. al vóór de vergadering tussen diverse fracties was 
afgestemd. Er was een ruime meerderheid, waarbij politieke partij W70 (6 zetels) de meest 
prominente rol speelde. Mobiliteitsmodule 1 (gemotoriseerd verkeer) was van stemming 
uitgezonderd. Die Module gaat in de nabije toekomst echter de belangrijkste rol spelen in de 
plannenmakerij van gemeente Nuenen. De Gemeenteraad heeft daarmee de weg van de 
minste weerstand gekozen en geeft wethouder van Brakel (CDA) aldus min of meer de vrije 
hand in het zetten van stappen die passen binnen het Regionale Bereikbaarheidsakkoord. 
Gevolg: meer geluidsoverlast, meer fijnstof en meer verkeersonveiligheid door verdere toe-
name van doorgaand verkeer door Nuenen. Natuurlijk geven de politieke partijen in de Ge-
meenteraad aan e.e.a. nauwlettend te zullen volgen. Alles wijst er echter op dat het echte 
werk ‘uit handen’ is gegeven. Controleren gebeurt veelal achteraf en gedane zaken worden 
ook in Nuenen zelden teruggedraaid.
Aan het begin van het mobiliteitsdebat heeft Belangenvereniging Nuenen Groen ingespro-
ken en haar kijk op toekomstige mobiliteit op de Nuenense wegen naar voren gebracht. Na 
het inspreken is de petitie via de burgemeester aan de Raad aangeboden. Op dat moment 
waren er 630 ondertekenaars. Tijdens het debat bleek dus dat een groot deel van de Ge-
meenteraad haar eigen plan trok. Onze petitie is op geen enkele wijze in het debat betrok-
ken. Het gebruik van woorden als leefbaarheid en gezondheid van burgers was tijdens het 
debat op de vingers van één hand te tellen. Ook werd er op geen enkele manier over gespro-
ken om de steeds toenemende verkeersdrukte als gevolg van het regionaal verkeer te ver-
minderen. In de afwegingen zijn alleen de eigen standpunten betrokken. Wij als Belangen-
vereniging hebben vastgesteld dat de onderbouwde mening van ruim 600 huishoudens 
‘aan de laars werd gelapt’. Wat ons betreft een minachting van een substantieel deel van de 
Nuenense burgers, m.n. ten zuiden van de Europalaan. Er is weer niet geluisterd. De door Ge-
meente Nuenen zo geprezen burgerparticipatie bleek overduidelijk een fopspeen.
Belangenvereniging Nuenen Groen zal zich daarom onverminderd blijven inzetten voor be-
hartiging van de échte belangen van de Nuenense burgers ter zake van leefbaarheid en ge-
zondheid. 

Belangenvereniging Nuenen Groen

Tijdens een wandeling zagen we deze stapels onbe-
zorgde folders liggen bij het Hemelsepad in Nuenen. 
We hebben er meteen een melding van gemaakt bij 
Buitenbeter. 

De bezorger neemt zijn bijbaantje blijkbaar niet seri-
eus. Dit is overigens niet de eerste keer dat het daar ligt. 
Triest....

Naam en adres inzender bekend

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

Ingezonden brieven

Inspreker Jacques Ribot bij Gemeenteraad 12 december 

Onderwerp Luchtvervuiling 
Beste leden van raad en college, beste toehoorders, De lucht die we inademen is kankerver-
wekkend. Over luchtvervuiling wil ik iets zeggen vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. 
In 1930 ontstond in de Maasvallei bij Luik een dagenlange moordende mist waarbij meer 
dan 60 personen de dood vonden. Uitstoot van schadelijke zwaveldioxide door de industrie 
was de oorzaak. 
In december 1952 wilde een koude mist te Londen maar niet wegtrekken. Door stoken met 
kolen werd de situatie erger. Het openbaar leven kwam tot stilstand, in wat men noemde de 
‘Great Smog’. Er waren duizenden doden. De Britse overheid ontkende dat luchtvervuiling 
de oorzaak was, maar moest later maatregelen nemen.
Luchtvervuiling wordt veroorzaakt door heel veel stoffen. Eén ervan is fijnstof. Fijnstof ont-
staat door verkeer, industrie, veebedrijven, houtkachels, sigarettenrook, enz.Slecht nieuws: 
we leven in een van de meest vervuilde gebieden van de wereld met een verminderde le-
vensverwachting. Luchtvervuiling veroorzaakt 8 miljoen doden per jaar. Gebieden met 
hardnekkige verhoogde concentraties zijn het gevolg van verkeer. Oorzaak van ellende zijn 
stikstofoxiden (NO2) en fijnstof PM2,5 (stofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer). Deze fijne 
stofdeeltjes zijn zeer toxisch en bereiken de hersenen via de bloedbanen.
De luchtvervuiling wordt verantwoordelijk gehouden voor een verhoogd risico op hart- en 
vaatziekten, longziekten, longkanker, astma bij kinderen, Alzheimer, risico op zelfmoord, 
suikerziekte, leukemie, borstkanker op jonge leeftijd, autisme. De risico’s nemen toe bij lage 
concentraties fijnstof, ver beneden de wettelijke normen.
De verspreiding van luchtvervuiling naast een drukke weg is verschillend per stof. Er is een 
snelle afname voor roet, een geleidelijke afname voor stikstofdioxide (NO2) maar fijnstof 
PM2,5 verspreidt zich vrij ver. De gezondheid van kinderen is bijzonder vatbaar voor fijnstof 
omdat hun ademhaling sneller is dan die van volwassenen. 
Wat doet fijnstof op hersenen van kinderen? Recent stelde men vast dat acute psychiatri-
sche opnames van kinderen verband houden met luchtvervuiling: angst, depressie, impulsi-
viteit, asociaal gedrag, schizofrenie, zelfmoordpogingen. 
De elektrische auto belooft verbetering. Maar dan ruilen we uitlaatgassen voor het gevaar-
lijke ultrafijnstof (PM0,1) afkomstig van remmen en slijtage van banden. Nanovezels van 
koolstof in banden zien eruit als vezels van asbest en veroorzaken asbestkanker bij dieren. 
De afgelopen 20 jaar is asbestkanker in Nederland toegenomen met een factor 3, misschien 
een voorbode van een nieuwe epidemie van ongeneesbare kanker.
Plannen waarbij men vrij baan geeft aan gemotoriseerd verkeer treffen iedere inwoner. Men 
verschuilt zich achter wettelijke normen van luchtkwaliteit die niet veilig zijn. Daar komt 
nog geluidsoverlast bij. 
De gemeenteraad kan besluiten ten voordele van economische groei of gemak (de auto). 
Dat raad ik af. Het voorzorgprincipe (vastgelegd in het Europees verdrag van Maastricht in 
1992) wordt dan overboord gezet. 
De denkwijze moet veranderen, anders erven onze kinderen een slechtere wereld. 

Jacques Ribot,  (gepensioneerd Longarts, red.)

Hongerman wordt toch gerenoveerd
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 12 december is eindelijk een beslissing ge-
nomen over sporthal de Hongerman. Ondanks het feit dat wethouder Per-
not faliekant tegen renovatie was, draaide hij deze avond 180 graden en le-
verde gemakkelijk zijn standpunt in toen zich een meerderheid aftekende 
voor renovatie.

GL is voor nieuwbouw en wil meer 
vloeroppervlakte bij renovatie.

De reactie van wethouder Pernot was 
verrassend. In de wandelgangen werd 
gezinspeeld op het vertrek van de wet-
houder maar zijn antwoord was dat hij 
de renovatie opnieuw zou gaan uitwer-
ken en hij zou streven naar meer vloer-
capaciteit.
Bij stemming bleek dat de VVD, Groen 
Links en Natuurlijk Nuenen tegen reno-
vatie waren. De rest was voor en zo 
werd de renovatie een aangenomen 
amendement.
W70 diende met verschillende gelijkge-
stemde fracties 4 amendementen en 5 
moties in. 

Vooral het verschil in kosten tussen 
nieuwbouw en renovatie was voor veel 
fracties reden om uiteindelijk te kiezen 
voor de laatste.
W70 vond 12 miljoen voor nieuwbouw 
en de sobere variant van 10 miljoen nog 
te veel. Bij de fractie was een renovatie 
bekend van een sporthal in Schijndel 
voor 2 miljoen.
De VVD wil een passende sporthal voor 
alle gebruikers van 8,8 miljoen met een 
sobere en doelmatige inrichting.
De PvdA betoogde dat het voorstel nog 
niet rijp was voor besluitvorming maar 
zag wel dat een groter vloeroppervlak 
de hal meer toekomstbestendiger zou 
maken.
D66 was voor renovatie maar vroeg zich 
af of de wethouder wel de juiste per-
soon is om voor de renovatie te kiezen.
De Combinatie stemde voor de renova-
tie. Het CDA wist dat tijdelijke voorzie-
ningen zeker niet duurder hoeven te zijn.
Natuurlijk Nuenen houdt de deur nog 
open voor de stelling dat renovatie veel 
goedkoper zou zijn. Alles moet nog 
maar bewezen worden.

PvdA Nieuwjaarsborrel 
Op vrijdag 3 januari willen wij graag met u het glas he� en op het nieuwe 
jaar. Het jaar 2020, een jaar waarin we voor de verandering eens geen ver-
kiezingen verwachten. Maar ook buiten de verkiezingstijd willen wij graag 
met u in gesprek (blijven). Voor onze maandelijkse inloopavonden bent u 
dan ook van harte uitgenodigd.

ten over Nuenense aangelegenheden, 
zie dan onze website www.nuenen.
pvda.nl.
Ook in 2020 zal op onze maandelijkse 
PvdA-inloop op de eerste vrijdag van 
de maand vanuit fractie, bestuur en 
ombudsteam steeds iemand vanaf 
21.00 uur aanwezig zijn. Voor vragen en 
problemen met instanties waar u alleen 
niet uitkomt, kunt u terecht bij het nue-
nen@pvda-ombudsteam.nl 
Wij zien u graag op vrijdag 3 januari 
vanaf 21.00 uur bij Schafrath. Naast Pv-
dA-leden zijn, zoals altijd, alle geïnte-
resseerden van harte welkom.

Onze fractie blijft zich inzetten voor een 
aantrekkelijk en sociaal Nuenen, een 
gemeente waar jong en oud graag 
woont, werkt en recreëert. Waar ‘de ge-
meente’ er is voor haar inwoners. 
Die gemeente moet bijvoorbeeld wel 
zorgen dat er meer woningen komen, 
duurzaam, betaalbaar en levensloop-
bestendig. Gelukkig hebben we nu een 
starterslening, een belangrijk financieel 
steuntje in de rug van jongeren die een 
woning in Nuenen willen kopen.
Voor meer informatie over de PvdA en 
de PvdA Nuenen in het bijzonder, hebt 
u wensen of klachten of wilt u meepra-

Kerst bij Van Gogh
Tweede kerstdag nog even naar de 
kerk? Dat kan, het Van Goghkerkje is 
weer helemaal in kerstsfeer gehuld en 
daarvan willen wij u ook laten meege-
nieten. De kerk is open van is 14.00-
16.00 uur.
We spelen kerstmuziek op de piano, 
hebben een glaasje warme chocolade-
melk of glühwein en iets lekkers. Alles 
is aanwezig voor een ‘warme’ middag. 
Misschien wel fijn om even in een an-
dere omgeving een beetje kerst te vie-
ren. Een idee om iemand in uw omge-
ving die alleen is mee te nemen. Weet 
dat iedereen van harte welkom is. Wilt 
u zelf ook eens spelen en/of zingen in 
het kerkje, neem uw muziekinstru-
ment mee of neem plaats achter de 
piano en het kerkje is even van u. Wij 
luisteren dan naar uw kerstmuziek.
We hopen u te zien!
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Jongerenkoor 
Jocanto
Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe een 
baby zijn of haar verhaal ziet? En hoe een 
moeder en vader het verhaal ziet? In de 
kerstmis van 24 december om 21.00 uur 
in de St. Clemenskerk in Gerwen en om 
23.30 uur in de H. Clemenskerk in Nue-
nen gaat Jongerenkoor Jocanto deze ver-
halen belichten. Wij hopen u van harte te 
zien tijdens één of beide missen.

Maestro concert uitverkocht
Afgelopen weekend zijn de laatste kaarten verkocht voor het Maestro con-
cert van Drumfanfare Jong Leven. Met dit concert sluiten zij op 11 januari 
2020 hun jubileumjaar af. 

gastmuzikanten die wekelijks mee re-
peteren zorgen voor extra klank en 
muzikaliteit. Naast de concertnum-
mers zal er deze avond tussendoor ge-
jureerd worden, worden live video-
beelden uit de green room uitgezon-
den en worden video’s vertoond van 
de allereerste maestro repetities. Het 
belooft een avond te worden vol mu-
ziek en entertainment.

Voor nu wenst Drumfanfare Jong Le-
ven iedereen fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2020. Heeft u geen kaart-
jes weten te bemachtigen voor het 
Maestro concert? Neem een kijkje op 
hun website voor andere muzikale ac-
tiviteiten in 2020. 

Vanaf augustus zijn de vijf maestro 
deelnemers John Geven, Riene Huij-
bers, Casper Mol, Leonie van Hoof en 
Gerard van Keulen met hun coaches 
hard aan het oefenen om de titel 
‘Maestro van Nuenen’ te bemachtigen. 
Inmiddels hebben zij allemaal de drie 
muzikale stukken ontvangen die zij tij-
dens dit concert zullen dirigeren. De 
maestro winnaar mag de avond afslui-
ten met het finalenummer. Deze 
avond zullen vele oude bekende num-
mers uit het concert repertoire van 
Drumfanfare Jong Leven opnieuw ten 
gehore worden gebracht. De uitda-
ging ligt bij de maestro deelnemers 
om het concertstuk tot een muzikaal 
einde te dirigeren. De ruim twintig 

Teken- en schildercursus voor 
kinderen bij het Atelier Van Gogh 
“Ieder kind is een kunstenaar”, aldus Picasso. En om Picasso een handje te 
helpen, biedt het Atelier Van Gogh in Nuenen dan ook een inspirerende te-
ken- en schildercursus voor kinderen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus 
schrijf je snel in voor deze creatieve cursus die geschikt is voor kinderen van 
9 t/m 12 jaar. 

sus is 85 euro. De cursus is geschikt 
voor kinderen die affiniteit met teke-
nen en schilderen hebben en zich 
graag verder willen ontwikkelen hier-
in. Aan de hand van verschillende the-
ma’s, die soms ook meerdere lessen 
doorlopen, is er elke week een nieuwe 
opdracht. We maken kennis met aller-
lei technieken en materialen. Daarbij 
wordt spelenderwijs aandacht be-
steed aan het mengen van kleuren, 
perspectief, compositie of bijvoor-
beeld naar de waarneming schilderen. 
De creativiteit en talenten van de kin-
deren zijn mooi om te zien en hier is 
binnen de cursus meer dan genoeg 
ruimte voor. De lessen beginnen cen-
traal, maar tijdens de les zal ieder kind 
ook individueel verder geholpen wor-
den. De cursus wordt gegeven door 
Keke van de Ven, afgestudeerd als do-
cent aan de Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten Tilburg. Heb je interesse? 
Schrijf je dan in via de website http://
www.ateliervangogh.nl/kindercursus

De cursus is op woensdagmiddag van 
16.00 uur tot 17.30 uur. Het zijn twaalf 
lessen en deze vinden plaats op de 
sfeervolle schilderzolder van het Ate-
lier van Gogh in Het Klooster in Nue-
nen. 
De cursus wordt gesubsidieerd door 
de gemeente Nuenen die hiermee de 
belangstelling voor kunst bij kinderen 
wil bevorderen. De prijs voor deze cur-

Verrassend werelds kerstconcert van Merain

Stille Nacht jodelend gezongen
Door Nannie van den Eijnden

De drie mooie muzikale dames gaven opnieuw een Keltisch kerstconcert in 
het Van Goghkerkje. Twee jaar geleden trotseerden ze sneeuw en ijs om 
Nuenen te bereiken vanuit hun thuishaven Amsterdam. Ze waren nu nog 
meer op elkaar ingespeeld en brachten een zeer veelzijdig nieuw program-
ma met zichtbaar veel plezier en enthousiasme.

een andere kerst en er even tussenuit? 
Kijk op www.meraintrio.com voor data 
en kaarten. Het is de reis meer dan 
waard.

Mieke Manschot (zang en bodhrán), 
Sandra Wallner (viool) en Mirjam Riet-
berg (Keltische harp) speelden en zon-
gen de sterren van de hemel met kerst-
liederen van over de hele wereld uit 
vorige eeuwen. Liedjes in het Byzan-
tijns, Syrisch, Iers, Bulgaars, Libanees, 
Frans, Zweeds, Zwitsers, Duits, Oosten-
rijks, Mexicaans en Venezolaans wer-
den met het grootste gemak in de oor-
spronkelijke talen gezongen, uit het 
hoofd, en aangevuld met leuke verha-
len over het ontstaan ervan.
Na de pauze, waarin warme chocomel 
en glühwein werden geschonken, 
kwamen Mieke, Sandra en Mirjam in 
het donker musicerend vanaf de deur 
naar voren gelopen, Mieke als de heili-
ge Santa Lucia met verlichte kroon op 
het hoofd. Met het feest van Santa Lu-
cia op 13 december begint in diverse 
landen de kersttijd. 

De kersttour van Merain duurt tot en 
met eind december en de meeste con-
certen zijn al uitverkocht. Wilt u eens 
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ZA 21 DEC 21:15 u

stardusters  
NEIL YOUNG TRIBUTE 
za 28 dec 21:00 u

oorverdovend 
SILENT DISCO IN DE CACAOFABRIEK 
zo 29 & ma 30 DEC 20:30 u

joop vos & maarten saris  
OUDEJAARSSHOW OVER HELMOND  
di 31 dec 21:00 u

new years eve  
OUD & NIEUW IN DE CACAOFABRIEK    
za 04 jan 20:30 u

jan akkerman 
CLOSE BEAUTY TOUR  

vr 10 jan 20:30 u

Lavinia Meijer 
& Michiel Borstlap 
GHOSTS 

podium

film

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

LAST CHRISTMAS NU
De bitterzoete kerstklassieker van het jaar!

THE PEANUT BUTTER FALCON NU
Avontuur van Zak met syndroom van down. 

WILLY EN DE 
ONBEKENDE PLANEET V.A. 21 DEC
Spannend avontuur van Willy in de ruimte. 

JOJO RABBIT V.A. 02 JAN
Satire over jongetje tijdens WO2.

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

IKEA-meubels als uitgangspunt te 
gebruiken voor hun kunstwerken. 

world press photo 
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MILENA ANNA BOUMA

MILENA ANNA BOUMA

HELM
UT SM

ITS

ROLAND SPITZER

FRA
N

S VA
N

 TA
RTW

IJK

GRACIA KHOUWG
U

DA
 KO

STER

F.D
. SC

H
LEM

M
E

YANI CHUANG

VINCE DONDERS

VINCE DONDERS

VINCE DONDERS

VINCE DONDERS

Expo

BINNENKORT

V.A. 6 MRT

VR 20 DEC T/M VR 03 JAN

THEATERSPEELHUIS.NL

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

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

DE 
SPEELHUIS

CADEAUBON

ZA 21 DEC  20:15 u MUZIEK

PROJECT WILDEMAN 
& CAPPELLA AMSTERDAM
De langste nacht

ZO 22 DEC  15:00 u KLASSIEK

HOLLAND BAROQUE 
& MARIANNE BEATE KIELLAND 
Noorderlicht

DO 26 DEC  19:00 u LOKAAL

ST. GENESIUS
Winnie de Poeh (3+)

VR 29 DEC  14:30 & 19:00 u LOKAAL

ST. GENESIUS
Winnie de Poeh (3+)

DO 02 JAN  14:30 & 19:00 u LOKAAL

ST. GENESIUS
Winnie de Poeh (3+)

VR 03 JAN  20:15 u DIVERSEN

MAARTEN VAN ROSSEM
Theaterlezing

BINNENKORT:
ZA 04 JAN  20:15 u DIVERSEN

100% INSPIRATIE SHOW
Thijs Lindhout

ZO 05 JAN  13:30 & 16:00 u JEUGD

BUMBA OP REIS (1+)
Studio 100

WO 08 JAN  20:15 u CABARET

TVB NEW ARTIST 
Grof Geschud

DO 09 JAN  20:15 u TONEEL

DE TOLK VAN JAVA
 Marie-Louise Stheins, Benja Bruining e.a

VR 10 JAN  20:15 u MUZIEK

RICKY KOOLE, FRANK LAMMERS 
& OCOBAR
Frank en Ricky hebben de blues (uitverkocht)

HET SPEELHUIS 
WENST U 

FIJNE FEESTDAGEN!

Vier de feestdagen     
in De Cacaofabriek
Ook dit jaar volop knusse en uitbundige momenten tijdens de feestdagen in 
De Cacaofabriek. Of je nou gaat voor een romantische � lmmiddag, dansen 
tot diep in de nacht, samen uit eten of lekker rondneuzen in de expo met een 
ko�  e (of borrel) na. “Op welk moment je ook binnenloopt, er is eigenlijk al-
tijd wel íets te doen,’ aldus Wim Strijbosch (programmeur pop en � lm).

Nieuw (di 31 dec). Van 20 december 
tot 5 januari kunnen de kleinsten zich 
binnen het KinderFilmFestival ver-
heugen op ‘The Addams Family’ en 
‘Willy en de onbekende planeet’. Spe-
ciaal voor de volwassen (kerst-)filmfa-
naten staan ‘The Peanut Butter Falcon’ 
en ‘Last Christmas’ klaar in De Cacao-
fabriek. Na een fijne wandeling of 
fietstocht is het ook heerlijk struinen 
in de expo, waar DNA-IKEA, een ver-
rassende presentatie van heel herken-
bare meubels uit de wereldberoemde 
Zweedse keten, nog tot 19 januari te 
bezichtigen is. Ook de smakelijke ge-
nieter kan zich in de brasserie laten 
verwennen met het speciale feestda-
genmenu, wat verkrijgbaar is tot en 
met 5 januari. 

Het Helmondse Startdusters trapt af 
met ‘A Tribute To Neil Young’ (za 21 
dec), waarbij ze je als geen ander 
meevoeren in de tijd van deze oude 
Canadese meester. Voor wie liever wat 
te kiezen heeft is Oorverdovend - Si-
lent Disco (za 28 dec) een aanrader: 
stem af op groen, rood of blauw en ga 
uit je plaat met jouw favoriete muziek. 
Van urban, hiphop, soul, funk, rock, 
jazz, metal tot disco. En zoals het goed 
oud & nieuw programma betaamt 
blikken ze in Helmond terug op 2019 
met de oudejaarsconference van 
Joop Vos en Maarten Saris, getiteld 
‘Helmond, Helmond: wa’n circus’ (zo 
29 & ma 30 dec) en gaan ze out with a 
bang tijdens de vijfde editie van het 
succesvolle New Years Eve - Oud en 

WLG-nieuwjaarsconcert in muziekcafé De Stam Gerwen

Singer-songwriter Eva Wiselius 
en haar muzikanten 
Zondag 5 januari verzorgt singer-songwriter Eva Wiselius en haar muzikan-
ten een nieuwjaarsconcert in muziekcafé De Stam in Gerwen. Eva zingt Ne-
derlandstalige liedjes. De liedjes lopen uiteen van ‘Kleine Poëzieliedjes’ tot 
‘Nederrock’. Met de muzikale creativiteit van haar bandleden krijgt ieder 
lied een eigen karakter dat naadloos aansluit op de vaak poëtische en ook 
humoristische teksten. 

zen, percussionist Joris de Bont en gi-
tarist Erik Verhoef. Erik Verhoef woont 
in Gerwen en speelt dus een thuiswed-
strijd. 

Het concert in De Stam begint zondag-
middag 5 januari om 14.00 uur. Bezoe-
kers betalen bij binnenkomst € 7,50 en 
voor kinderen tot 16 jaar is de toegang 
gratis. Voor meer informatie email 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com of 06 41102625.

Eva Wiselius woont en werkt in Son en 
Breugel en ze genoot haar opleiding 
voor zang en lichte muziek aan het Ar-
tEZ Conservatorium Arnhem. Het con-
cert is een activiteit van de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen (WLG) en is het 
derde optreden in de reeks ´Gerwen 
verrast met…´.
Bij dit WLG-nieuwjaarsconcert komt 
een muzikaal viertal op het podium. 
Singer-songwriter Eva Wiselius treedt 
op samen met bassiste Janne Venhui-

Kienen in Lieshout 
Op vrijdag 20 december organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. Na afloop van 
het kienen is er deze keer een kerstlo-
terij met prachtige prijzen. 
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open om 19.00 uur. Iedereen is 
welkom. 

Kerstloop; plezier voor iedereen
Op tweede kerstdag zal RKVV Nederwetten weer haar traditionele kerst-
loop organiseren. Lekker even naar buiten, lekker even uitbuiken!

hebben altijd prijs! Het lopen duurt 
een uurtje of twee en naderhand is er 
soep en gezelligheid in de kantine.
Wij wensen iedereen een prachtige 
kerst, graag tot ziens op tweede kerst-
dag.
Tijd: Starten tussen 11.00 en 12.00 uur. 
Plaats: Piet Renders Paviljoen

Jong en oud krijgen de kans om op 
goed toegankelijke wegen een kijkje 
te nemen in en rondom ons prachtige 
dorp. Daarbij zullen een aantal op-
drachten gegeven worden die een 
aanspraak maken op uw oplettend-
heid en creativiteit. De winnaars wor-
den beloond met een prijs. Kinderen 

Een eerdere kerstloop onder winterse omstandigheden.
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Wereldlichtjesdag Nuenen

Sfeervolle herdenking   
voor overleden kinderen
Door Dorothé Kuijten

“Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist”. Ritueelbegeleider 
Michelle van Hout opent met deze woorden van Ide Wolzak de bijeenkomst 
rondom Wereldlichtjesdag op zondag 8 december in Boordhuys. Overal ter 
wereld worden op de tweede zondag van december om 19.00 uur kaarsjes 
aangestoken voor kinderen die zijn overleden. Zo ook in Nuenen, dit jaar 
voor de vierde keer.

dat zij verloren. Michelle: “Kortgele-
den of misschien 7, 15, 30 of 46 jaar 
geleden. Tijd is een ongrijpbare factor 
die er totaal niet toe doet. Zolang jij er 
bent, draag je je kind in je hart, is je 
kind om je heen, waar je ook gaat of 
staat.”

Harpiste en zangeres Heleen Bartels, 
die als kind haar broertje verloor, 
zorgt voor de muziek. Ook worden 
gedichten voorgedragen, onder meer 
van Catharina Boer die dit jaar over-
leed. Vorig jaar was zij zelf nog bij de 
bijeenkomst om haar overleden 
dochter te gedenken. Bij alle kaarsjes 
die voor de kinderen worden aange-
stoken, komt er eentje speciaal voor 
haar te staan. Net als een kaarsje voor 
alle overleden kinderen van wie de 
naam vandaag niet wordt genoemd.

De huiskamer van Boordhuys is ge-
vuld met circa 25 aanwezigen die hun 
kind, kleinkind, broer, zus of ander fa-
milielid komen herdenken. De sfeer is 
warm, precies goed voor deze bijeen-
komst. De haard brandt en de kerst-
versiering is sfeervol. Voor elk overle-
den kind wordt een schijf van een tak 
met zijn of haar naam in een verlicht 
boompje gehangen. Op tafel hebben 
de nabestaanden voor hun kind een 
kaarsje klaargezet. Aan elke kaarsen-
houder hangt een papieren vogeltje 
met daarop een wens of gedachte.

Zielenpijn
Deze mensen, je kent ze misschien 
van gezicht uit de supermarkt, of 
groet ze tijdens je vaste rondje met de 
hond. Je hebt geen idee welke zielen-
pijn zij van binnen voelen om het kind 

Michelle van Hout

Schrijfmiddag en filmavond 
Amnesty Nuenen een succes
Het was een mooie middag in het sfeervolle van Gogh kerkje op zondag 8 
december met schrijvende mensen en toepasselijke zang en muziek. Er wer-
den in totaal 132 brieven en kaarten geschreven voor jonge mensen die ge-
vangen zitten, omdat ze opkomen voor hun rechten.

Het kind is niet dood
noch bij Langa noch bij Nyanga
noch bij Orlando noch bij Sharpville
noch bij het politiebureau van Philippi
waar het ligt met een kogel door zijn hoofd

Het kind is de schaduw van de soldaten
op wacht met geweren pantserwagens en 
knuppels
het kind is aanwezig bij alle vergaderingen 
en wetgevingen
het kind loert door de vensters van huizen 
en in de harten
van moeders
het kind dat alleen maar wilde spelen in de 
zon bij Nyanga is overal
het kind dat een man is geworden trekt 
door heel Afrika
het kind dat een reus is geworden trekt 
door de gehele wereld

Zonder pas

Op donderdagavond 12 december 
werd in de Regenboogkerk de film 
‘Black Butterflies ‘vertoond.
Een indrukwekkend verhaal over de 
dichteres Ingrid Jonker die in Zuid Afri-
ka opgroeide en pas 29 jaar na haar 
dood erkenning kreeg toen Mandela 
haar gedicht, ‘Die kind’ voorlas bij het 
eerste democratisch gekozen Zuid-
Afrikaanse parlement in 1994.

Dank aan allen die Amnesty steunen 
en voor eenieder liefde volle dagen 
gewenst.

Het kind dat doodgeschoten is door 
soldaten bij Nyanga

Het kind is niet dood
het kind heft zijn vuist naar zijn moeder
die Afrika schreeuwt de geur schreeuwt
van vrijheid en heide
in de townships van het omsingelde hart

Het kind heft zijn vuist naar zijn vader
in de optocht van de generaties
die Afrika schreeuwen de geur schreeuwen
van gerechtigheid en bloed
in de straten van zijn gewapende trots

HET 
GROOTSTE 

WOONPLEIN 
VAN HET 
ZUIDEN

Maak er een 
onvergetelijke tijd van 
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Beleef de feestdagen
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Kindje wiegen..... 
Kerstmis, een feest om samen te vieren. Binnenshuis of buitenshuis, ieder 
op een eigen manier. Daar hoort soms ook een middagwandeling bij. In het 
verleden kenden we de kerststallenroute in de Kempen. Verschillenden ker-
ken stelden hun deuren open om naar de (levende) kerststal te komen kij-
ken. De Clemenskerk aan het park in Nuenen zet sinds vorig jaar haar deu-
ren open om de kerststal te komen bekijken.

Op eerste en tweede kerstdag is ie-
dereen tussen 14.00 en 15.00 uur van 
harte welkom. Bij de ingang van de kerk 
wordt u opgewacht en samen met een 
verteller wandelt u met uw (klein)kin-
deren door de kerk op weg naar de 
kerststal. Daar gaat het verhaal verder.
Iedere groep krijgt de gelegenheid een 
kaarsje op te steken. Ondertussen 
klinkt kerstmuziek. Tenslotte gaat u sa-
men met de verteller naar de hal, waar 
iets lekkers klaar staat en voor de kinde-
ren is er een kleine verrassing.
Kindje wiegen… een begrip dat u mis-
schien nog niet kent. Maar met zo’n be-
zoek aan de kerststal zal dit duidelijk 
zijn.
Ieder kind kan zijn eigen kerstkindje 
(pop/knuffel) meenemen in een warme 
doek om te wiegen of in een speciale 
kribbe neer te leggen.

Egidius Vogels, Frieda van Gennip en     
mysterie in schetsboek van Willem Kuhr

Nieuwe uitgave 
Drijehornickels 
De nieuwe uitgave van de Drijehornickels staat in het
teken van inwoners die hun sporen hebben nagelaten. 

Nederwetten, blijkt het uiteindelijk 
over Eckart te gaan. Hoe dat zit? In deze 
Drijehornickels wordt duidelijk hoe het 
mysterie van de door de opa van zan-
geres Lenny Kuhr in zijn schetsboek 
vastgelegde boerderij, is opgelost. In 
april van dit jaar heeft de werkgroep 
Historische Geografie van heemkunde-
kring De Drijehornick 375.000 oude ka-
dasterkaarten voor vernietiging be-
hoed. Over wat hier allemaal aan voor-
af ging en hoeveel energie dit uiteinde-
lijk kostte, wordt in het magazine 
verslag gedaan.

Uitgave heemkundekring 
Het fullcolour cultuurhistorisch maga-
zine Drijehornickels wordt drie keer 
per jaar door heemkundekring De Drij-
ehornick uitgegeven en wordt gedrukt 
bij Drukkerij Messerschmidt. De leden 
van de heemkundekring krijgen de 
Drijehornickels gratis in de bus. Voor 
andere geïnteresseerden is het tijd-
schrift voor € 4,50 te koop in het Heem-
huis van De Drijehornick, Papenvoort 
15A, bij Jumbo Ton Grimberg, kantoor-
boekhandel Risjamo Kernkwartier, het 
Vincentre aan de Berg en bij Bruna 
Parkstraat.

Zo komt de priester, Redemptorist, Egi-
dius Vogels uit de schaduw. Vogels werd 
in 1804 in Nuenen geboren in het huis, 
nu Berg 35. Het eerste deel over deze in-
teressante oud-inwoner gaat over zijn 
familie en zijn jeugd in Nuenen. En dan 
Frieda van Gennip, een markante vrouw, 
in het begin van de vorige eeuw haar 
tijd ver vooruit. Ze heeft veel betekend 
voor de emancipatie in Zuidoost-Bra-
bant. Zo stichtte ze de Boerinnenbond 
Nuenen-Gerwen en zette zich in voor 
de oprichting van een moderne huis-
houdschool. In Terugbeeld wordt aan-
dacht besteed aan twee schilders die in 
het begin van de vorige eeuw een aan-
tal jaren in Nuenen verbleven: Nico Eek-
man en Alfons Blomme. Ze hadden een 
gezamenlijk atelier in een boerderij aan 
de Beekstraat. Een andere naam die ze-
ker niet vergeten mag worden, is die 
van de onlangs overleden Foppe de 
Lang. In 1971 was hij één van de oprich-
ters van heemkundekring De Drijehor-
nick. Zijn activiteiten bij de heemkun-
dekring als schrijver en onderzoeker 
worden in deze uitgave belicht. 

Was de redactie verheugd weer eens 
een artikel te kunnen publiceren over 

Egidius Vogels, Frieda van Gennip en     

Kerstconcert 
de Vrolijke 
Samenzang 
De Vrolijke Samenzang geeft ook dit 
jaar een concert in kerstsfeer.
Het was nog spannend of het ook dit 
jaar zou lukken een kerstconcert te or-
ganiseren op deze prettige en voor ve-
len toegankelijke locatie. Dank zij de 
samenwerking van een groep actieve 
mensen binnen de Jo van Dijkhof en 
De Vrienden van de Akkers, kan het 
doorgaan.
DVS gaat in een ongedwongen sfeer 
een deel van ons uitgebreide kerstre-
pertoire ten gehore brengen. In meer-
dere talen, met bekende en minder 
bekende, deels onbekende melodie-
en. Een middag waarop onze dirigente 
u zal uitnodigen mee te zingen bij de 
traditionele kerstliederen.
Zeker als het buiten guur is, regent, 
hard waait, er misschien wel winterse 
buien vallen, is het prettig om ergens 
te zijn waar men elkaar kan ontmoeten 
om samen te luisteren of mee te doen.

Zondag 22 december. 14.30 uur Loca-
tie Jo van Dijkhof. Iedereen is welkom 
en de toegang is gratis.

Hetty van de Donk is één van de ou-
ders die Michelle sprak ter voorberei-
ding op de bijeenkomst. Hetty verloor 
12 jaar geleden haar dochter en heeft 
een gedicht geschreven dat Michelle 
voordraagt. Zelf leest ze twee gedich-
ten voor die door jongeren in een 
rouwproces zijn geschreven. Ook Ria 
Vlassak is gekomen om haar overleden 
kleindochter te herdenken. “Ik ben hier 
nu voor de derde keer en het helpt mij 
echt. De tweede zondag van decem-
ber houd ik elk jaar vrij.” 

Dankbaar
Michelle krijgt een dankbare reactie 
van ouders die hun dochter verloren. 
“Ze zagen er best wel tegenop, maar 
vonden het heel mooi en voelden de 
liefde. Daar doe je het voor.”

Michelle van Hout organiseert en be-
geleidt Wereldlichtjesdag Nuenen be-
langeloos onder de vlag van Stichting 
Two Tone, ondersteund door de ge-
meente Nuenen.

Foto’s: Marli Eggelaar, WeGraphy



VRĲ DAG 20 DECEMBER
14.00 - 22.00 UUR

NUENEN-CENTRUM

www.nuenencentrum.nlwww.helpt-elkander.nl

KOM NAAR HET SFEERVOLLE CENTRUM VAN NUENEN!

vuurkorven, supergezellige horeca en 100-jarig jubileumfeest Helpt Elkander met optredens op het Vincent van Goghplein

BERG • VINCENT VAN GOGHSTRAAT • VINCENT VAN GOGHPLEIN • PARK • DE SMIDSE • PARKSTRAAT • VOIRT

o.a. Kerstman & Elfjes, live (blaaskapellen)muziek, glühwein en chocolademelk, speurtocht, proeverĳen, acties, kraamverkoop,

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen! Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

2e Kerstdag & 

Zondag 29 december

geopend van

 12.00-17.00 uur

VERHUIZINGS
UITVERKOOP!
VAN ONS SLAAPCENTRUM

Winter bombe 
Dit recept voor een winter bombe komt uit het kerstkookboek van Jamie 
Oliver. Een toetje met een wouw-factor en helemaal niet ingewikkeld te ma-
ken. Maak de winter bombe een dag van tevoren.

glaceerd fruit op en leg er een laagje 
clementineplakjes op. Schep er de 
tweede bak ijs op en spreid het vlug 
uit, zodat het niet helemaal smelt. Leg 
de resterende plakken panettone op 
het ijs, sprenkel er de rest van de vin-
santo op en dek de kom strak af met 
plasticfolie. Druk er stevig met een 
bord op om alles wat compacter te 
maken, leg er een gewicht op en zet de 
bombe in de vriezer tot je hem nodig 
hebt.

Haal de winter bombe ongeveer 20 mi-
nuten voor het opdienen uit de vriezer, 
stort hem op een mooie schaal en laat 
hem in de koelkast een klein beetje 
ontdooien. Breek de chocola in stukjes, 
doe ze met de boter in een hittebesten-
dige kom en zet die op een pan zacht 
kokend water. Roer er als alle stukjes 
gesmolten zijn de geraspte clementi-
neschil door en giet de chocoladesaus 
vlak voor het serveren over de bombe, 
zodat hij langzaam naar beneden 
druipt en het er heerlijk uitziet. Serveer 
de extra saus er in een kannetje bij.

Ingrediënten 
• 2 bakken vanilleroomijs van 500 g 

van goede kwaliteit
• 1 kg panettone
• 125 ml vinsanto (dessertwijn) of 

marsala
• 3 volle eetlepels frambozenjam
• 100 g kersen op siroop uit een pot
• 75 g gekonfijte vruchten of clemen-

tines
• 1 clementine of mandarijn
• 50 g gepelde pistachenoten
• 300 g pure chocolade (min. 70%) 
• 25 g boter

Verdere benodigdheden; 
puddingvorm, huishoudfolie

Bereiding
Haal het ijs uit de vriezer en laat het 
een beetje zacht worden, terwijl je met 
de rest aan de slag gaat. Bekleed een 
puddingvorm van 2 liter met drie la-
gen plasticfolie. Snijd met een kartel-
mes vier dikke, ronde plakken van 2 
cm van de panettone en snijd ze door-
midden. Je houdt wat panettone over, 
lekker bij het kerstontbijt.

Leg zes van de plakken panettone in 
een enkele laag in de kom en druk 
overlappende randjes aan. Sprenkel er 
een beetje vinsanto op, laat het even 
intrekken en smeer met de achterkant 
van een lepel een laagje jam op de 
plakken.

Laat de kersen uitlekken en snijd de 
gekonfijte vruchtjes in plakjes. Rasp de 
schil van de verse clementine boven 
een schoteltje en houd apart, pel de 
vrucht en snijd hem in dunne plakjes.
Schep 1 bak ijs in de vorm en spreid 
het in een dikke laag uit. Strooi er de 
pistachenoten, kersen en plakjes ge-

2020
en een gelukkig
nieuwjaar

van ons   
 allemaal!

Fijne kerst
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Feestje rond de kerstboom  
bij Ons Dorp
Binnen zitten mensen voetbal te kijken, buiten is er een kerstfeestje met een 
gelegenheidsband. Het publiek zingt uit volle borst mee, marshmallows 
worden geroosterd boven het vuurtje en de opbrengst (of eigenlijk vrijwil-
lige bijdrage) van de verkoop van glühwein en chocolademelk is (net als vo-
rig jaar) voor de voedselbank in Nuenen want het motto van de verkopers is 
”Iedereen in ons mooie Nuenen verdient een bourgondische kerst.”
Een betere kerst kan het niet worden!

deze weg dank voor dit gulle gebaar. 
Dus in totaal komt er € 700,- ten goede 
van de Voedselbank Nuenen. 

Iedereen bedankt voor jullie donatie!

De totale opbrengst van de verkoop 
van glühwein en chocolademelk is 
€ 350,- En net als vorig jaar heeft GJ 
Personeelsdiensten (Stefan Willems) 
deze opbrengst weer verdubbeld. Via 

Dorpsboerderij wordt weer even Bethlehem

“Het is pas Kerst als      
we het Levend Kerstverhaal   
weer hebben gelopen”
Binnenkort zal op het terrein van Dorpsboerderij Weverkeshof het traditio-
nele ‘Levend Kerstverhaal’ worden uitgebeeld. Zaterdag 21 december vanaf 
17.00 uur gaat letterlijk de poort open van het Romeinse stadje Bethlehem. 
Een paar vragen:

spannende gebeurtenis: in het donker, 
met brandende vuren en fakkels en al-
lerlei vreemde figuren. De rondleider 
neemt je mee op een tocht door het 
donker. Deze tocht eindigt in de echte 
stal van de Weverkeshof. Daar ligt in 
een echte kribbe een heuse baby. Aan-
doenlijk om te zien hoe kinderen spon-
taan het goudklompje, dat ze bij de 
magiërs meekregen op de rand van de 
kribbe leggen.
Tegelijkertijd wordt er over de hoof-
den van de kinderen naar de volwasse-
nen een verhaal van hoop verteld. Er is 
veel ellende in de wereld. Veel mensen 
verlangen naar een stukje hoop op be-
tere tijden. De tocht begint in het don-
ker, maar eindigt in het licht.

Valt er nog meer te beleven?
Onderweg zijn er andere activiteiten: 
nog voor de poort wordt het verhaal 
gespeeld van Maria, die te horen krijgt 
dat ze een kind zal baren. Eenmaal bin-
nen zien we een echte smid aan het 
werk, die op grote vuren smeedwerk 
maakt voor het publiek. Natuurlijk 
wordt er gedacht aan warme dranken: 
glühwein en chocolademelk wordt 
aan de wachtende mensen aangebo-
den. Tenslotte zijn er altijd enkele ko-
ren, die kerstmuziek ten gehore bren-
gen. Als men dan bij de tweede poort 
is aangekomen, wacht daar de gids, 
die voor de rondleiding zal zorgen.
Na afloop kom je vanzelf in de herberg, 
waar het gezellig druk is met warmte, 
muziek en drankjes.
Elk jaar weer een hele belevenis. De 
moeite waard om mee te maken! 

Graag tot zaterdag 21 december! Van 
harte welkom. Voor meer info: 
www.levendkerstverhaal.nl 

Hoelang doen jullie dit nu al?
In 2006 is dit voor het eerst gedaan op 
initiatief van Ad Wijlhuizen, toenmalig 
predikant van de Protestantse Ge-
meente Nuenen, in samenwerking met 
een groep vrijwilligers uit de Nuenense 
kerken en van de Dorpsboerderij. Het 
wordt nu de twaalfde editie. Twee keer 
kon het helaas niet doorgaan. In 2012 
goot het de hele dag, waardoor van 
opbouwen geen sprake kon zijn, laat 
staan dat er ’s avonds gespeeld kon 
worden. In 2014 was De Weverkeshof 
gesloten vanwege de vogelgriep.

Jullie werken met vrijwilligers. Waar 
komen die vandaan?
Het Levend Kerstverhaal is van de Nue-
nenaren voor de Nuenenaren. 
Aanvankelijk waren het vooral leden 
van de beide kerkgemeenschappen 
maar later ook mensen van daarbui-
ten. Zij vinden het geweldig om samen 
zo’n spel te spelen. Naast het spel heb-
ben we heel veel handen, die helpen 
bij de opbouw of de catering. Al met al 
zo’n 100 mensen die zich inzetten.

Hoe kom je aan het verhaal?
Dat is natuurlijk gebaseerd op het tra-
ditionele bijbelverhaal. Je komt dan 
ook herders, koningen en engelen te-
gen. Maar daarnaast wordt het spel 
gekleurd door allerlei andere ‘staties’ 
en activiteiten. Het begint al bij de 
poort, waar Romeinse soldaten de 
wacht houden. Ook staan er tollenaars 
die € 1,50 tolgeld van je vragen. Verder 
moet je - net als in het bijbelverhaal - je 
laten inschrijven. Dat was het bevel 
van keizer Augustus.

Voor wie is het verhaal bestemd?
Het is zeker voor kinderen een hele 

Winter Wandeling     
& Muzikale kerstmiddag    
bij Boerderij Krakenburg 
Na het grandioze succes van vorig jaar organiseert Boerderij Krakenburg op 
zondag 22 december ook dit jaar weer een Winter Wandeling rond de boer-
derij. Tijdens de wandelroute worden de scènes van het kerstverhaal uitge-
beeld door de deelnemers van de dagbesteding. 

trek schoeisel aan dat vies mag worden 
en zorg voor warme kleding! De route-
boekjes zijn verkrijgbaar tussen 11.00 
en 15.00 uur. Let op! Tussen 11.00 en 
13.00 uur wordt het kerstverhaal uitge-
beeld, daarna zijn de spelers van het 
kerstverhaal aanwezig in de Herberg. 
Wandel je niet mee? Je bent van harte 
welkom in de Herberg en op het Win-
terterras. De koffie, glühwein en ranja 
staan klaar! 
Adres: Olen 50, Nuenen. Voor informa-
tie: info@krakenburg.nl 

Aansluitend aan de Winter Wandeling 
is er gelegenheid om even uit te puf-
fen van de route in de Herberg én op 
het Winterterras op de boerderij. Met 
optredens van Blaaskapel de Wetter-
tetters uit Nederwetten, Muziekver-
eniging de Allegretto’s uit Eerde en 
Blaaskapel Wa’n Klank uit Son en Breu-
gel belooft dit een gezellige en feeste-
lijke middag te worden! 

De wandelroute duurt ongeveer 1 uur. 
De route gaat over onverharde paden, 

Gouden  armband 
gevonden
Afgelopen maandag 9 december is er 
een gouden armbandje gevonden. 
Deze is af te halen bij Schoenservice 
Eef Imming in het Winkelcentrum 
Kernkwartier. Meer info: 06-10902196.

Trekpaarden trekken aardig 
wat volk in Gerwen
Het kerkplein in Gerwen werd zaterdag 14 december bevolkt door zo’n tach-
tig trekpaarden uit ons land en uit België. Er kwamen aardig wat belangstel-
lenden op af. Die dag werd in Gerwen voor de 59ste keer een veulenkeuring 
gehouden. 

2017, eigendom van R. Achterkamp uit 
Zevenaar. De Hengst ‘Uniek van de 
Zaaidijk’ met afstammelingen won de 
eerste prijs van de Stichting Veulen-
keuring Gerwen. Deze hengst zit in 
Stal de Linde van Gerwenaar Jan Smits.
De veulens uit België wonnen diverse 
eerste prijzen en ook een kampioen-
schap. Zo werd Luis Leon van ’t Camil-
lenhof van eigenaar Vergauwen Kusé 
uit Bazel-Waas kampioen in de catego-
rie Hengsten geboren in 2018. Eind 
2020 is de zestigste editie van de Cen-
trale Veulenkeuring in Gerwen. 

Foto’s Cees van Keulen

De organisatie van dit internationale 
evenement is bij de Stichting Centrale 
Veulenkeuring Gerwen in goede han-
den. Met in het bestuur drie inwoners 
uit onze gemeente: voorzitter/secreta-
ris Wim Raaijmakers uit Nederwetten, 
vice-voorzitter Martien Smits uit Ger-
wen en penningmeester Marino Wij-
laars uit Gerwen.
De Centrale Veulenkeuring Gerwen is 
een keuring van jaarlingen en twee- 
en driejarige veulens in de open lucht. 
Tot algemeen jeugdkampioen van de 
merries werd gekozen Jet van de 
Maaskanthoeve, geboren op 20 mei 

Voor de beste paarden zijn er prijzen, uitgereikt door voorzitter Wim Raaijmakers

Zonder de muzikanten geen feestje 
dus dank aan: ‘Leo & Friends.’ Deze ge-
legenheidsband bestond deze mid-
dag uit; Leo van der Linden (gitaar), 
Mart-Jan Verweij (drums) Brechtje van 
Leuken (gitaar), Khaled Gomaa (bas) 
en Marion Wiegmans (sax). Maar ook 
drie schitterende vocalisten, Anna 
Luna Verschuuren, Chanty de Louw en 
Michiel van Dijck. ‘Leo & Friends’ heeft 
speciaal voor deze middag de afgelo-
pen maand gerepeteerd. 

Rectificatie: Bij het voorstellen van de 
Saxofoniste werd vermeld dat ze geen no-
ten kan lezen. Dat klopt natuurlijk niet: ze 
kan namelijk wel noten lezen. De band wil 
dit nog graag even vermeld hebben.

Bevers gaan   
op bezoek   
bij de buren
Twee keer per jaar probeert de bever-
leiding op excursie te gaan met de be-
vers. Deze keer stond er een bezoek 
gepland aan onze buurman; boer 
Niels. Alleen de reis naar de buurman 
was al een expeditie op zich. Overal 
lekkere plassen om doorheen te lopen. 
Gelukkig mogen onze bevers altijd lek-
ker vies worden.
Daar aangekomen werden we hartelijk 
ontvangen door boer Niels. We moch-
ten meteen met hem mee naar de kalf-
jes. De kalfjes waren ontzettend lief en 
zo klein nog. Een kalfje was pas een 
dag oud maar kon toch al helemaal 
zelf staan. Dat kunnen mensenkinde-
ren niet zo snel. Als je heel rustig en stil 
naar de kalfjes toeging dan bleven ze 
ook staan en dat lukte de bevers hart-
stikke goed. Sommige bevers kregen 
zelfs een handkus van een kalfje. 
Via de wat oudere koeien kwamen we 
uiteindelijk uit bij de mama’s van al 
deze kalfjes; de melkkoeien. Er ston-
den er wel honderd! We mochten de 
boer helpen met het uitdelen van hooi 
en daarna mochten we allemaal op de 
tractor. Dat was ontzettend gaaf.
Nadat we wat hadden gedronken na-
men we weer afscheid van de boer 
maar niet nadat we hem hartelijk had-
den bedankt. We konden weer op weg 
naar de blokhut. Via het grote weiland 
van boer Niels zijn we teruggelopen. 
Het was een geweldige ochtend. De 
bevers hebben genoten. En zo zie je 
maar. Beter een goede buur dan een 
verre vriend.

Bevers gaan   
op bezoek   
bij de buren

Bevers gaan   
op bezoek   

- CAFÉ - 

Winter Wandeling     



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.

PUZZELHOEKWeek 51

Horizontaal: 1 pooldier 6 rust 12 ver (in samenst.) 13 wat je ruikt 15 opmerkelijk 18 boef 
20 tijdperk 21 dopingmiddel 23 niet tegen 24 natie 26 begroten 28 mannelijk persoon 
29 katoenen stof 31 muiter 33 wurgslang 34 goedgeefs 36 Fins bad 38 scheiden 41 kier 
43 vorstenzetel 45 zonderling persoon 47 Europeaan 49 teugje 51 spinachtig insect 
52 gevierd musicus 55 bestanddeel 58 Ierland 59 Aziatisch oliestaatje 60 berouw 
61 heilwens.

Verticaal: Verticaal: 2 kuststrook 3 muil 4 enthousiasme 5 getal 7 Turks bevelhebber 
8 deel v.e. camera 9 inhoudsmaat 10 soort trappist 11 muggenlarve 14 harde wind 8 deel v.e. camera 9 inhoudsmaat 10 soort trappist 11 muggenlarve 14 harde wind 
16 grote papegaai 17 sportploeg 18 landbouwer 19 glorie 22 per maand 25 woordenstrijd 16 grote papegaai 17 sportploeg 18 landbouwer 19 glorie 22 per maand 25 woordenstrijd 
26 zeer aantrekkelijk 27 telwoord 28 opkoper van gestolen goederen 30 heden 26 zeer aantrekkelijk 27 telwoord 28 opkoper van gestolen goederen 30 heden 
32 getuigschrift 35 uitstekend 36 helder en kalm 37 riv. in Italië 38 drugs 39 uit naam van 32 getuigschrift 35 uitstekend 36 helder en kalm 37 riv. in Italië 38 drugs 39 uit naam van 
40 na kostenaftrek 42 één en ander 44 onzes inziens 46 Europese rivier 48 naar mens 40 na kostenaftrek 42 één en ander 44 onzes inziens 46 Europese rivier 48 naar mens 
50 korte notitie 53 baardje 54 soort hert 56 vod 57 Chinese heerser.50 korte notitie 53 baardje 54 soort hert 56 vod 57 Chinese heerser.
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Oplossingen wk 50
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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.

AANWENDEN
AARDEN
ADIEU
ALLOCHTOON
BENEN
BEURT
EENAKTER
EMAIL
ENORM
FUSIE
GEGEVENS
GELEI
HOFJE
KABEL
KLOPJACHTKLOPJACHT
KOMAFKOMAF
KOOPLUSTKOOPLUST
KWIKDAMPENKWIKDAMPEN
LAKENLAKEN
LOUCHELOUCHE
NETSERVICENETSERVICE
NIESKRUIDNIESKRUID
OEGANDAOEGANDA
PACEMAKERPACEMAKER
PATINA
POLKA
PUBLICATIE
RECLAME
SOMBER
STACARAVAN
SUBTIEL
SUPER
TENNESSEE
THEMA
TOEWUIVEN
VARIA
VEENMOS
VERZEN
VIZIER
WISSELEN
WOEST
ZEPPELIN

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

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
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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

8 1 2
2 8 7

9 8 3
4 8 1 5

9
5 7 2 4

5 4 6
1 9 4

7 3 8

Sudoku

week 49, Mw. R. Willems, 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.

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

Oude Kerkdijk 16 Nuenen

Te huur in overleg. Te gebruiken als 
kantoor of praktijkruimte 62 m2 met zolder 30 m2  

Met CV en warmwatervoorziening, douche, toilet en 
wastafel. Extra wastafel in behandelkamer, sportvloer 
in behandelkamer en in de grote ruimte. Er is een 
keukenblok aanwezig. 
GRATIS glasvezel internet en voldoende parkeerruimte.

Info: tel. 0617-419476, email g.denatris@onsnet.nu 

TE HUUR18-12-1969      18-12-2019

Joke en Wout 
50 JAAR GETROUWD

Gefeliciteerd en nog vele 
gelukkige jaren samen.

Bram, Saskia en Lieke
Bas, Marjolein, Lucas en Mats

18-12-1969      18-12-2019

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

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

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

2 2  D E C E M B E R 
VLOOIENMARKT Ten-
nishal Eindhoven Noord, 
Vijfkamplaan 10, Eindho-
ven. 9.00-16.00 uur. T: 06-
20299824.

TE KOOP Openhaard- en 
kachelhout. Volle kruiwagen 
€ 10,-. Aanmaakhoutjes
3 zakjes voor € 10,-. Verse 
eieren. Bij Fam. van Baren. 
Boord 30, Nuenen. Tel. 040-
2836270.

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

Compudwers    
20 jaar jong
Computerclub Compudwers is een van de 42 clubs bin-
nen PVGE Nuenen. Onlangs hebben wij ons 20 jarig jubi-
leum gevierd. Alle leden en hun partners waren hierbij 
aanwezig. Er werd wat historie opgehaald en er werd ge-
toond wat we zoal de laatste 10 jaar hebben gedaan. Om 
de middag op te leuken heeft Willem Ligtvoet ons meege-
nomen in de wereld van de Jazz. Na een inleiding over het 
ontstaan en de diverse stromingen liet hij ons genieten 
van de muziek. Het was moeilijk om stil te blijven zitten.

Compudwers is een computer-studieclub. Wij bespreken 
alles wat met de computer, tablets en mobieltjes te maken 
heeft. Door zelfstudie en sprekers van buitenaf houden we 
onze kennis up to date. Heeft een lid een probleem dan 
proberen we dit gezamenlijk op te lossen. Om een idee te 
krijgen waar we ons zoal mee bezighouden heb ik hierbij 
een lijst van behandelde onderwerpen gevoegd:
Digitale camera, Big Data, Linux, Adapters, Partitioneren, 
Partitie maken, BIOS, AI (kunstmatige inteligentie), Image 
maken, Mifi, AdBlockers, Domotica, Crash van hard disk, 
KeePass & LastPass, Hacken, Onsnet, E-books, Anti-virus, 
BlueTooth, Etiketten printen, Genealogie, Windows 10, Re-
gister, Skype, Datumprikker, Poorten, The Cloud, Google 
Docs, Fishing, Brainport, 3D printen, Veiligheid, Spam, 
Back-uppen, Router, PDF, Open Office, Schone installatie, 
Domeinnamen, Outlook, WeTransfer, WhatsApp, Hoe start 
computer, Geheugenruimte, Van HDD naar SSD, NAS, Task-
Manager, Fotobewerking.
Spreekt het bovenstaande u aan en denkt u “Dit is iets voor 
mij” dan bent u van harte welkom op een van onze bijeen-
komsten. Heeft u een leuke hobby waarbij een computer 
gebruikt wordt dan nodigen wij u uit om hier iets over te 
komen vertellen. Loop binnen in ons lokaal Goudvinkhof 
12a, 5672 EM Nuenen elke eerste vrijdag van de maand 
om 14.30 uur. Of neem contact op met de secretaris: Theo 
Weerman 06 - 2950 8316 of 040 - 283 7169, e-mail: t.weer-
man@onsnet.nu, Sjef van Grootel. 06-190 55 497.

Corrie Roijakkers - Verdonk 
met pensioen
Vele stormen heeft ze doorstaan, zoals de verbouwin-
gen en formules waarvoor ze gewerkt heeft, tot aan 
haar laatste dag bij Jan Linders, 20 december 2019, in 
de bakkerij. Meer dan 50 jaar winkelervaring, doe dat 
maar eens na.

Of het nu 04.00, 05.00 uur of welk tijdstip ook was, Corrie 
was er. Geen gemopper dat het druk was of vroeg. Om het 
met Corrie`s woorden te zeggen: “tis zo, gewoon doorgaan” 
en dat deed ze met volle overgave. Je hoefde Corrie maar te 
vragen en ze was er, want de winkel moest wel doorgaan. 
Haar toko stond er dan ook altijd strak bij. Niets tekort, mits 
er genoeg was, anders kon ze er ook niks aan doen. Dat was 
dan wel haar frustratie, als ze ooit ‘nee’ moest verkopen 
naar klanten. Alles heeft ze gedaan in de winkel, maar haar 
passie lag bij de kaas en later bij de bakkerij.
Ook voor het personeel was Corrie de steun en toeverlaat. 
Ze organiseerde zowat alle personeelsfeesten en hield de 
verjaardagen en speciale gelegenheden bij. Ze vergat 
niets en niemand. Als je iets moest weten, kon je bij haar 
terecht. Had je een schouder nodig en had ze het druk, ze 
gaf `m. We gaan haar missen als persoon en collega, en 
ook haar kundigheid. We gunnen haar haar vrije tijd, die ze 
samen met haar kinderen en kleinkinderen kan gaan door-
brengen en tijd voor haar hobby`s (dat zijn er nogal wat). 
Corrie is `n bezige bij, stilzitten staat niet op haar lijstje.
We willen haar zaterdag 21 december tussen 12.00 tot 
16.00 uur bedanken voor haar inzet voor collega`s en 
klanten. Kom gezellig langs voor een kopje koffie en wat 
lekkers, Corrie vindt dat gezellig en daar gaat het om. Ie-
dereen is van harte welkom in de winkel, Vincent van 
Goghstraat 37.

Zelfhulpgroep voor   
hoogbegaafden     
is op zoek naar deelnemers! 
Wil je graag zelf leren omgaan met je hoogbegaafdheid 
en je ervaringen met anderen delen? In een zelfhulpgroep 
vind je (h)erkenning bij gelijkgestemden. Zij bieden el-
kaar steun door het delen van ervaringen om op die ma-
nier te werken aan groei en/of herstel. Iedereen in de 
groep is gelijkwaardig. De groep draait zonder professio-
nele hulpverlening en wordt begeleid of voorgezeten 
door lotgenoten. Het samenkomen kan rust, (zelf )accep-
tatie en kracht geven. Je werkt op deze manier zelf aan 
jouw proces, maar niet alleen. Zelfhulp Netwerk is een 
stichting die zelfhulpgroepen ondersteunt. Voor meer in-
formatie of aanmelding kun je kijken op de website: www.
zelfhulpnetwerk.nl of contact opnemen via mail/telefoon: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl / 040-2118328. 



Rond de Linde  Nr. 51 Donderdag 19 december 2019

Kerkberichten

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk
info@degroofuitvaart.nl  www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Als leven lijden wordt,
is rusten goed...

Aan het einde van een lang, actief en mooi leven is 
thuis, rustig en vredig ingeslapen mijn lieve man en 
ons pa

Cornelis Johannes Willem 
Burtner

Kees

Nelly Burtner - de Bekker

Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar.

 Nuenen:  Nelly Burtner - de Bekker

 Best:  Johan Burtner & Jacqueline

 Nuenen:  Leo Burtner

Correspondentieadres:
Constantijnstraat 21
5671 XC  Nuenen

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 
19 december om 11.45 uur in de Heilige Clemenskerk, 
Park 23 te Nuenen.

Aansluitend vindt er nog een korte crematieplechtigheid 
plaats op donderdag 19 december om 13.45 uur in 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 
te Eindhoven.

Nadien komen we graag nog even samen in de 
ontvangstruimte van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot persoonlijk condoleren.

U kunt afscheid nemen van Kees op woensdag 
18 december van 13.30 tot 14.15 uur in het Genneper 
Afscheidshuis, Felix Timmermanslaan 2 te Eindhoven.

Als leven lijden wordt,
is rusten goed...

Aan het einde van een lang, actief en mooi leven is 
thuis, rustig en vredig ingeslapen mijn lieve man en 
ons pa

Cornelis Johannes Willem 
Burtner

Kees

Nelly Burtner - de Bekker

Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar.

 Nuenen:  Nelly Burtner - de Bekker

 Best:  Johan Burtner & Jacqueline

 Nuenen:  Leo Burtner

Correspondentieadres:
Constantijnstraat 21
5671 XC  Nuenen

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 
19 december om 11.45 uur in de Heilige Clemenskerk, 
Park 23 te Nuenen.

Aansluitend vindt er nog een korte crematieplechtigheid 
plaats op donderdag 19 december om 13.45 uur in 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 
te Eindhoven.

Nadien komen we graag nog even samen in de 
ontvangstruimte van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot persoonlijk condoleren.

U kunt afscheid nemen van Kees op woensdag 
18 december van 13.30 tot 14.15 uur in het Genneper 
Afscheidshuis, Felix Timmermanslaan 2 te Eindhoven.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 20 december om  
14.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.
Liever in plaats van bloemen een donatie aan KWF Kankerbestrijding
of het Diabetes Fonds.
De collectebussen staan bij de schriftelijke condoleance.

Joke Adelaars‑van der Velden
Chantal en Corné
   Danique
   Jordy
Patrick     
   Keano     
   Ryan 
Nancy en Bart 
 
Benji 2 

Joke Adelaars‑van der Velden
echtgenoot van

c Nuenen, 15 december 20195 Nuenen, 21 februari 1947

Peter Adelaars

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen.  
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel  
verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap en opa

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.

Correspondentieadres:
Coöperatie DELA t.a.v. familie (Peter) Adelaars
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

Peer

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 21 december 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Zondag 22 december 11.00 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastoraal werker R. van Eck.
Kerstavond, dinsdag 24 december 
17.00 uur: gezinsviering met kinder-
koor, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker P. Peters.
Kerstavond, dinsdag 24 december 
19.30 uur: viering, de Vrolijke Samen-
zang, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck.
Kerstavond, dinsdag 24 december 
21.30 uur: viering, parochiekoor, voor-
gangers pastor S. Kuijpers en pastoraal 
werker R. van Eck.
Kerstavond, dinsdag 24 december 
23.30 uur: viering, Jocanto, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Eerste kerstdag woensdag 25 decem-
ber 09.30 uur: viering, Gregoriaans 
koor, voorganger pastoraal werker J. 
Deckers.
Eerste kerstdag woensdag 25 decem-
ber 11.30 uur: viering, Nuenens Man-
nenkoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en past. werker J. Deckers.
Tweede kerstdag donderdag 26 de-
cember 10.00 uur: viering, Brassband,  
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Zaterdag 21 december 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 22 december 11.00 uur: Hen-
dricus en Petronella Klomp - Relou en 
Peter; Janus Moonen en Julia Moonen 
- Kwinten; Ans Moors - Westerveld; Eef 
van Brakel; Romke de Jong; Kitty Leen-
ders - Dekkers; Gerard van der Lubbe.
Dinsdag 24 december 17.00 uur: Pas-
tor Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; 
Pastor Jan van Oosterhout; Catharina 
Baggermans - Boer.
Dinsdag 24 december 19.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; Pastor 
Jan van Oosterhout; Catharina Bagger-
mans - Boer; Piet van de Velden; Jac-
ques van den Bosch; Albert Gruijters 
(vanwege sterfdag); Lajos van der Bij.
Dinsdag 24 december 21.30 uur: Pas-
tor Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; 
Pastor Jan van Oosterhout; Gerard 
Gies; Catharina Baggermans - Boer; Ad 
Vermeulen; Kees van Ginneken; over-
leden ouders Ria en Wout Bindels - 
Oostelbos; overleden ouders Sulêr - 
Veenix; overleden ouders Heesakkers 
-Tournooy; Jan van Gerwen en Gerard 
Sanders; overleden ouders Willems - 
van der Laak en kinderen.
Dinsdag 24 december  23.30 uur: 
Pastor Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; 
Pastor Jan van Oosterhout; Marianne 
Schutte - Willems; Catharina Bagger-
mans - Boer.
Woensdag 25 december 09.30 uur: 
Voor een bijzondere intentie uit dank-
baarheid. Pastor Henk Gerrits; Pastor 
Freek Groot; Pastor Jan van Ooster-
hout; Riek Sanders en Miet Sanders en 
overleden ouders Sanders - de Greef; 
Harrie en Tonia Reijnders - Smulders; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen; 
Gerard Gies; Henk van Rooswinkel en 
Diek Latijnhouwers.
Woensdag 25 december 11.30 uur: 
Voor een bijzondere intentie uit dank-
baarheid. Pastor Henk Gerrits; Pastor 
Freek Groot; Pastor Jan van Ooster-
hout; Riek Sanders en Miet Sanders en 
overleden ouders Sanders - de Greef; 
Harrie en Tonia Reijnders - Smulders; 
Adrianus Swinkels; Jan de Haas; Marie-

tje de Vries - Klomp; Louis Klaversma; 
Adrianus Schepens en Petronella 
Schepens - van Grotel; Kitty Smulders - 
Janssen en de overleden leden van het 
Nuenens Mannenkoor: Pieter Fitters; 
Wim van Rooij; Ad van Wulfen; Gerard 
Willems; Jon van Hoeckel; Gep Vonk; 
Gerard van der Lubbe.
Donderdag 26 december 10.00 uur: 
Ronnie Pieterse; Annie van Kemenade.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Ineke 
Spoorenberg-Driessen, De Stockbemt 64.
Wij wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor de Adventsactie. Zie onder-
aan de toelichting hierbij.
Zondag 22 dec. is er ’s middags om 
16.00 uur een kerstsamenzang in deze 
kerk samen met Brassband Nuenen. 
Op 30 en 31 december is het secreta-
riaat van de parochie gesloten.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 22 dec. 11.00 uur viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.
Kerstavond dinsdag 24 dec. om 19.00 
uur: gezinsviering, vocale omlijsting, 
voorganger pastoraal werker P. Peters.
Kerstavond dinsdag 24 december om 
21.00 uur: viering, Jocanto, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Eerste kerstdag 25 december om 11.00 
uur: viering, Parochiekoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker R. van Eck.
Tweede kerstdag 26 december, géén 
viering in Gerwen, maar om 10.00 uur 
in Nuenen.

Misintenties: 
Zondag 22 dec.: geen misintenties.
Alle kerstvieringen: leden van Jocanto, 
Pastor Freek Groot, Pastor J. van Doo-
ren, Sjef en Lena Saris - Swinkels, Philip-
pus van Hoek, vanwege sterfdatum, 
Mien van Hoof - Brugmans, Harrie van 
Hoof, Dora van den Boomen - Schee-
pers, Toos van Lierop - Wouters, Ben Lij-
ten, Diny Geraerts - Zwegers, Dinie van 
Rooij -Roijakkers, Marie Jansen - Raaij-
makers, Toon Jansen, Piet Loonen, ou-
ders en familie Piet van de Hurk en Adri-
ana Hoeks, Frans Waterschoot, overle-
den ouders Jansen - Aalders en overle-
den zoon Willem, Martien de Louw, 
Marijn Zandboer.

Mededelingen
Aanstaande zondag is er een extra col-
lecte voor de Adventsactie. Dit jaar 
wordt een gezondheidskliniek en op-
vanghuis voor aanstaande moeders in 
El Salvador ondersteund. Zie artikel 
hieronder.
Zondag 22 dec. is er ’s middags om 
16.00 uur een kerstsamenzang in deze 
kerk samen met Brassband Nuenen. 
Op 30 en 31 december is het secreta-
riaat van de parochie gesloten. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 dec. 09.30 uur viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van Eck.
Kerstavond dinsdag 24 december om 
18.00 uur: viering, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Eerste kerstdag 25 december om 09.30 
uur: viering, kerstprojectkoor, voor-
ganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties:
Zondag 22 december: Joost en Martha 
Rooijackers - De Louw.
Kerstvieringen: Pastor Freek Groot, Lau-
ra Migchels - de Greef, Jan Migchels, 
Adrianus Smits en Christina Smits - Ren-
ders, Harrie en Lena Renders.

Mededelingen
Dit weekend is er een extra collecte 
voor de Adventsactie. Zie artikel hier-
onder.

Zondag 22 dec. is er ’s middags om 
16.00 uur een kerstsamenzang in deze 
kerk samen met Brassband Nuenen. 

Op 30 en 31 december is het secreta-
riaat van de parochie gesloten. 

Collecte aankondiging
In deze Adventstijd waar we ons voor-
bereiden op de geboorte van Jezus is 
er een 2e collecte en willen we ons in-
zetten voor kinderen overal ter wereld. 
Vandaag speciaal voor de kinderen in 
het noorden van El Salvador. 
Veel moeders en kinderen sterven tij-
dens de bevalling en jonge kinderen 
lijden aan ondervoeding en infectie-
ziekten. 
De Adventsactie ondersteunt een ge-
zondheidskliniek in het dorp Guarjila. 
Het geld wordt besteed aan de uitbrei-
ding van een opvanghuis voor aan-
staande moeders. Ook wordt er voor-
lichting en hulp gegeven aan moeders 
én vaders over borstvoeding, gezonde 
voeding voor kinderen en de aanleg 
van eigen moestuintjes. 
Deze tweede collecte wordt van harte 
aanbevolen.

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

Donderdag 19 december is er van 
10.00 - 12.00 weer Open Huis. Onder 
het genot van een kopje koffie of thee 
is er de mogelijkheid elkaar te ont-
moeten, een praatje te maken of ge-
woon gezellig bij elkaar te zijn.
Donderdag 19 december 14.30 uur 
Ouderenkerstfeest waarin ds. Marlies 
Schulz en Pieter Flach zullen voorgaan.
Zondag 22 december, 4e advent, zal 
onze eigen voorganger ds. Marlies 
Schulz voorgaan. Tijdens deze kerk-
dienst zal een muzikale bijdrage wor-
den geleverd door Jubilate o.l.v. Jelle 
Everhardus. De collecte is deze keer be-
stemd voor het Educatiefonds vluchte-
lingen. Voor de kinderen is er kinderne-
vendienst, zij zijn begonnen met en 
werken verder aan het advent project.
Dinsdag 24 december 19.00 uur in De 
Regenboog vieren we met de kinde-
ren van de kindernevendienst en heel 
veel andere kleine en grote mensen 
samen het kerstfeest. Het verhaal 
waarin de kinderen gaan meespelen 
heet: “Jiska weet wel een plekkie”. En 
we zingen bekende kerstliederen die 
daarbij passen. Voorganger: Pieter 
Flach, piano: Paul Weijmans.
Dinsdag 24 december 22.00 uur kerst-
nachtdienst met medewerking van 
het Regenboogkoor o.l.v. Ingrid de 
Graaf.
Woensdag 25 december 10.00 uur, eer-
ste kerstdag, zullen ds. Marlies Schulz 
en kerkelijk werker Pieter Flach samen 
voorgaan. De collecte is deze keer be-
stemd voor Kinderen in de knel.
U bent van harte welkom om één of 
meerdere kerkdiensten met ons mee 
te vieren.
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 19 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 H. Mis van de Advent.
Vrijdag 20 december. Quatertemper-
dag in de Advent. 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 21 december. Quatertem-
perdag in de Advent. 09.00 uur H. Mis, 
H. Thomas, apostel; gedachtenis van 
de Advent.

Zondag 22 december. Vierde zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 23 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent. 
Dinsdag 24 december. Vigilie van 
Kerstmis. 07.15 uur H. Mis; 23.00 uur 
kerstwake
Woensdag 25 december. Eerste kerst-
dag; Hoogfeest van Kerstmis; Geboor-
te van Onze Heer Jezus Christus. 00.00 
uur Nachtmis; 09.45 uur Dageraads-

mis, gedachtenis van de H. Anastasia, 
martelares; 10.30 uur Dagmis.
Donderdag 26 december. Tweede 
kerstdag. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis, H. Stefanus, eerste martelaar; ge-
dachtenis van het octaaf van Kerstmis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
(‘Kerken in Peelland’) en op YouTube 
(‘Kerken in Peelland Gerwen WMV’).
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Vrijdag 27 december
20.00 uur Rikavond 

in kantine van RKVV Nederwetten

Zondag 29 december
13.00 uur Lezing: Vincents wevers in Vin-

centre door Gerard Netten. Vincentre
15.30 uur Sunny Blues presenteert: Big 

Ritch & Blacksmith. Café Schafrath Nuenen

Maandag 30 december
13.30 uur Even stilstaan bij afgelopen jaar 

en elkaar al een goed oud en nieuwjaar 
toewensen

D’n Inloop Gerwen

Woensdag 1 januari
16.00 uur Nieuwjaarsreceptie 

RKVV Nederwetten

Zondag 22 december
14.30 uur Boekpresentatie door Patricia van 

Laerhoven. Dorpsboerderij Weverkershof
16.00 uur Kerstsamenzang m.m.v. Brass-

band Nuenen. H.Clemenskerk Nuenen

Maandag 23 december
13.30 uur Nog even samen zijn voor Kerst-
mis tijdens de inloop. in de Heuvel Gerwen

15.00 uur Extra Kerstconcert ‘Paulus Schäfer 
invites’ Dominique Paats. De Stam Gerwen

Eerste en tweede Kerstdag
14.00-15.00 uur Kindje wiegen…..

De Clemenskerk aan het park in Nuenen

Donderdag 26 december
11.00 en 12.00 uur Kerstloop RKVV; 

plezier voor iedereen. Piet Renders Paviljoen
14.00-16.00 uur Kerst bij Van Gogh

Van Gogh kerkje Nuenen

 Vrijdag 20 december
20.00 uur Wild-Rikken In de kantine van VV 

E.M.K. Wettenseind Nuenen
20.00 uur Rikavond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14

Zaterdag 21 december
12.00-16.00 uur Corrie Roijakkers-Verdonk 
met pensioen. Vincent van Goghstraat 37

17.00 uur Dorpsboerderij wordt even Bethle-
hem. Dorpsboerderij Weverkeshof

Zaterdag 21 december 
20.00 uur Country Dance Party met DJ Henk

Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2
20.15 uur Just Us Kerstconcert ‘An a capella 

Christmas’. Het Klooster

Zondag 22 december
11.00 uur Winterwandeling en muzikale Kerst-

middag Boerderij De Krakenburg. Olen 50
14.30 uur Kerstconcert de Vrolijke Samen-

zang. Jo van Dijkhof

Donderdag 19 december
18.30 uur Kerstmarkt, Leerlingen verkopen 

zelfgemaakte knutselwerkjes
20.00 uur Kerstcafé 

St. Jozefschool Nederwetten

Vrijdag 20 december
14.00-22.00 uur Eeuwfeest W.B.V. Helpt 

Elkander. Vincent van Goghplein
14.00 uur Speurtocht voor kinderen

Verzamelen op de kiosk in het park Nuenen

Vrijdag 20 december
14.00-22.00 uur Kerstevent

Bij winkeliers en horeca aan de Berg, Vincent 
van Goghstraat, Vincent van Goghplein, Park, 

De Smidse, Parkstraat en Voirt

Vrijdag 20 december
17.00-21.00 uur Gratis entree Vincentre 

20.00 uur Kienen in Lieshout
Dorpshuis, Grotenhof, Lieshout

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

Van Goghkerkje Nuenen

t/m 24 december
Inleveren DE-koffi epunten voor 

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

t/m 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

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.
• 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.

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. 
De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 52 van 2019 en 
week 1 van 2020 ( onder voorbe-
houd ) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien :
• Help Elkander 100 jaar
• Renovatie Berg 37
• Laatste activiteit van viering 
 Nuenens College 40 jaar 
• Fruitbomen in de wijk bij 
 basisschool de Nieuwe Linde
• Restauratie van 
 Molen De Roosdonck
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. Op don-
derdagavond 24 december wor-
den vanuit de St.Clemenskerk de 
Kerstmissen van 21.30 uur en van 
23.30 uur door LON TV rechtstreeks 
uitgezonden.
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.omroepnu-
enen.nl. Tevens kunt u op deze 
website actuele nieuwsberichten 
lezen en oude LON-opnames bekij-
ken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen.
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.

Helpt Elkander start operatie 
‘Nuenen Verduursamen’
Op dinsdag 10 december vond de feestelijke aftrap plaats van ‘Nuenen Ver-
duursamen’. Een initiatief van woningcorporatie Helpt Elkander, waarin de 
komende drie jaar ruim 440 sociale huurwoningen in Nuenen energiezuinig 
worden gemaakt. Met de opening van een modelwoning en de onthulling 
van een bouwbord aan de Lindenhof in Nuenen, voegt Helpt Elkander met-
een de daad bij het woord. Het eerste project van 36 woningen is daarmee 
onderweg. Ook gaat op 11 december de website www.nuenenverduursa-
men.nl live. Op deze website is veel te lezen over de hele verduurzaming. Zo 
kunnen huurders van Helpt Elkander er zien of en wanneer hun woning aan 
de beurt komt.

Particuliere woningeigenaren kun-
nen meeliften 
Het bevorderen van leefbaarheid is 
geen zaak van huurders alleen. Het ver-
minderen van de CO2 uitstoot is dat 
evenmin. Om die reden biedt Helpt Elk-
ander particuliere woningeigenaren in 
de buurten en wijken, die de komende 
jaren worden aangepakt, de mogelijk-
heid om mee te liften. Zo kunnen zij 
voor hun woning een offerte laten uit-
brengen voor isolatiemaatregelen. Ook 
kunnen zij gebruik maken van de afge-
sproken tarieven die Helpt Elkander 
met de gecontracteerde samenwer-
kingspartner heeft gemaakt. Hiervoor is 
ook capaciteit beschikbaar gehouden. 

Voor de operatie ‘Nuenen Verduursa-
men’ is Helpt Elkander een samenwer-
king aangegaan met Onderhouds- en 
renovatiebedrijf Caspar de Haan uit 
Eindhoven. “Het is een unieke samen-
werking”, aldus eigenaar Cas de Haan. 
“Energiebesparing is ons vak, maar in 
deze samenwerking gaan wij ons ook 
inzetten voor de leefbaarheid. Dat kan 
gaan om het aan het werk helpen van 
mensen maar ook om het versterken 
van sociale netwerken van ouderen. 
Uitdagend en spannend.” Om dit moge-
lijk te maken hebben Helpt Elkander en 
Caspar de Haan gezamenlijk een inno-
vatiefonds in het leven geroepen, dat 
fonds kan oplopen tot 50.000 euro. Bas 
Maassen: “Uit dit fonds worden initia-

De slogan ‘Nuenen Verduursamen’ is 
niet zomaar gekozen. Helpt Elkander 
investeert de komende jaren circa 17,5 
miljoen euro in het energiezuiniger ma-
ken van haar woningen. Doel daarbij is 
om de woonlasten voor de bewoners 
naar beneden te brengen. Tegenover 
deze verbeteringen staat dan ook geen, 
of maar een beperkte, huurverhoging. 
Aan het einde van de rit zijn alle wonin-
gen van Helpt Elkander tenminste op 
energielabel B gebracht. Het gaat ech-
ter om meer. Naast het verbeteren van 
de woningen wil Helpt Elkander haar 
bewoners stimuleren om zelf ook een 
steentje bij te dragen. Zo worden be-
woners uitgedaagd om hun tuinen te 
vergroenen en om hun woon- en leef-
gedrag energiezuiniger te maken. Ook 
zullen initiatieven om tot verbetering 
van de leefbaarheid in buurten en wij-
ken te komen, worden ondersteund. 
“Het gaat hier dus niet alleen om het 
verduurzamen van wonen, maar ook 
om het verduurzamen van het samen-
leven”, aldus directeur Bas Maassen van 
Helpt Elkander. “En dat doe je samen.”

tieven ondersteund, die op een ver-
nieuwende wijze de leefbaarheid ver-
sterken.”

Om de woningen energiezuinig te ma-
ken worden in het kader van de opera-
tie ‘Nuenen Verduursamen’ vooral isola-
tiemaatregelen uitgevoerd. Dat gaat 
om daken, muren en vloeren, maar ook 
om HR++glas. Op sommige woningen 
worden zonnepanelen geplaatst. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd in 
combinatie met onderhoudswerk-
zaamheden die al gepland stonden, zo-
als schilderwerk en het opknappen van 
goten, gevels en kozijnen. Door ener-
giebesparende maatregelen te combi-
neren met onderhoudswerkzaamhe-
den, hebben bewoners maar één keer 
overlast.

Kerst met Bart de Win    
in De Rozenknop
Om je heerlijk aan te warmen, dit kerst-
concert, volgens traditie op de laatste 
zondag voor kerst. Deze keer nodigt 
gastheer Bart de Win diverse muzikan-
ten uit van ‘all over the world’ om hun 
versie van kerst aan jullie te presenteren. 
Kerst met Bart de Win in De Rozenknop. 
Hoogstraat 59 Eindhoven. Zondag 22 
december 16.00 uur. Kaarten reserve-
ren via de website van de Rozenknop.

Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Geen roze,       
maar Bavariablauw kasteel in de tuin
Bij carnavalsvereniging De Narre-Kappen is het traditie dat er bij de hoog-
heden een bord met versiering in de voortuin gezet wordt. Meestal een 
boog met wat lampjes en een bord met de naam van de hoogheid. Onze 
Prins Consilium woont naast een van zijn adjudanten, Venditore. Hun beider 
echtgenotes vonden de traditionele bogen maar zozo en hebben geksche-
rend om een groot, roze kasteel gevraagd. Waarbij Adjudant Venditore hen 
snel toe� uisterde om toch alsjeblieft vooral de mond te houden want je 
weet wat er anders kan gebeuren…

Dankzij handige leden van de Raad 
van Elf en warme contacten met de 
brouwerij uit Lieshout konden we dit 
jaar extreem groot uitpakken. We kre-
gen van Bavaria ruim 800 bierkratten 
te leen. Daags van tevoren was er al 
veel voorbereid en onder grote publie-
ke belangstelling werd alles tijdens het 
‘boogzetten’ snel aaneengekoppeld 
tot twee grote kastelen in de beide 
voortuinen. 
Bavaria, reuze bedankt voor de sup-
port!

Afgelopen zondag was het zover en 
werden eerst de bogen bij de jeugd-
hoogheden geplaatst. Daarna snel 
naar Nuenen om de voortuin van Adju-
dant Auxilio te versieren. Ondertussen 
steeg de spanning op de gezichten van 
de personen die nog aan de beurt wa-
ren. Ze hadden al gezien dat er thuis 
flink gesnoeid was in hun voortuin. De-
len waren uitgevlakt. Wat zou er onder-
tussen thuis allemaal gebeuren? Wel-
nu, terug in Gerwen: een kasteel kwam 
er. Alleen niet roze, maar Bavariablauw!

Boer zoekt vrouw live bij     
De Wetters groot succes
Afgelopen vrijdag was het voor boer Karel 
eindelijk zover: hij mocht kennis maken 
met zijn briefschrijfsters. Het was gezellig 
druk in de zaal en er werd enthousiast mee-
gedaan met de quiz en andere activiteiten. 
In totaal hebben zeven dames alles in de 
strijd gegooid om met Karel mee te mogen 
naar carnavalszaterdag. Toos HelepoosHo-
peloos, Rientje en Roos EindeloosManloos 
waren uiteindelijk de drie gelukkige uitver-
korenen. Op zaterdag 22 februari 2020 mo-
gen zij nog een keer alles geven en die 
avond zal Karel zijn keuze maken. Met wie 
zal hij zich in de onecht laten verbinden.

Boer zoekt vrouw live bij     
De Wetters groot succes
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zondag 22 december
VCO 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . 14.00

RKGSV GERWEN
Zondag 22 december
RKGSV 1 - Mifano 1  . . . . . . . . . . . 14.00
RKGSV 2,3,4 & VR1 vrij

Nieuwjaarsreceptie 
RKVV Nederwetten
Op woensdagmiddag 1 januari vanaf 
16.00 uur zal onze nieuwjaarsreceptie 
plaatsvinden.
We schudden elkaar de hand en onder 
het genot van een kopje koffie, of voor 
de diehards onder ons zelfs al een bier-
tje is er de gelegenheid om de goede 
voornemens door te nemen, of gezel-
lig een spelletje te spelen. 
Vanaf 20.00 uur zal de finale van het 
WK darts op groot scherm getoond 
worden. Wees welkom.
Een prettige jaarwisseling.

Ludo wint  
met straatlengte 
voorsprong
Door Antoon Hurkmans

Echt spannend was het afgelopen vrij-
dag avond alleen vanaf plaats twee. Er 
stond deze avond geen maat op Ludo 
van den Berg. Bij het ingaan van de 
pauze had Ludo de eerste ronde al op 
zijn naam staan met 79 punten. Na de 
pauze deed hij er nog een schepje bo-
venop en wist deze wedstrijd volledig 
naar zijn hand te zetten met 47 punten 
voorsprong op nummer twee. Ook niet 
de eerste de beste: Geert Bons die met 
57 punten genoegen moest nemen 
met de tweede prijs voor nummer drie 
deze avond Riny Schepers met 56 pun-
ten. De hoofdprijs bij de loterij was 
deze week voor Jan Bertelink.
Vrijdag 20 december is weer de volgen-
de rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen aanvang 20.00 uur en ook dan 
is weer iedereen van harte welkom om 
deel te nemen, voor zowel leden als 
niet leden. Nog niet geweest jammer, 
de komende feestdagen een mooie ge-
legenheid om er even tussen uit te 
gaan. Locatie ‘Oude Landen’ Pastoors-
mast 14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

Uitslag rikken 13 december
1 Ludo van den Berg  104 punten
2 Geert Bons  57 punten
3 Riny Schepers   56 punten
4 Gerrie Dekkers   53 punten
5 Mia Marquenie  51 punten 
6 Yorg van Dijk   49 punten
7 Hans de Haas   49 punten
8 Janus Tuhumury  46 punten
9 Geert van Oorsouw   44 punten
10 Hub Marquenie  39 punten

Ludo (rechts) wordt gefeliciteerd door An-
toon. (foto Gerton van Leenders)

Juventud JO11-1 kampioen  
in bloedstollende competitie
Met een geweldige 12-0 zege op Brabantia is de JO11 (jeugd onder 11) van 
Juventud kampioen geworden in de 5e klasse-16. De laatste competitieron-
den waren razendspannend met drie ploegen met evenveel punten. De laat-
ste speeldag op 14 december moest een beslissing brengen, waarbij Juven-
tud een krappe marge in doelpunten verdedigde op concurrent Unitas. 

porters. Met een daverende 12-0 zette 
Juventud-JO-11 een kroon op een puik 
half jaar. Sam, Kay, Meike, Milan, Fleur, 
Diede, Stan, Timo, Finn en Vince, ge-
weldig gedaan !
Terug in Nederwetten werden spelers 
en leiders gehuldigd en begon een rij-
toer in de huifkar door Nederwetten 
en Gerwen. Juventud, ontstaan na een 
samenvoeging van de jeugdafdelin-
gen van RKGSV en RKVV Nederwetten, 
heeft immers haar thuisbasis in beide 
dorpen. We willen supporters, organi-
satoren, leiders maar vooral de spelers 
en speelsters bedanken voor een ge-
weldig herfstseizoen en kampioens-
feest. 

Volop spanning vooraf: gaat het luk-
ken? Gaan de wedstrijden überhaupt 
door, gezien de regen? Houden de 
spelers en speelsters hun zenuwen in 
bedwang? Voetbal in de 5e klasse van 
de jeugd brengt net zo veel drama als 
dat in de grootste stadions van Europa. 
In de striemende regen werd afgetrapt 
tegen Brabantia, de nummer vier. Ju-
ventud begon goed, omsingelde het 
doel van Brabantia, maar keeper, paal 
en lat stonden de openingstreffer in de 
weg. Na een kwartier klaarde het op, 
en ja, de eerste ging erin. Na de twee-
de en derde was het hek van de dam 
en scoorden onze helden er op los, 
toegejuicht door de meegereisde sup-

Juventud JO11 kampioen 5e klasse (foto Maurice Hendriks)

Mannenteam BCL 
blijft winnen
Ook de zevende competitiewedstrijd 
van het seizoen 2019/2020 is door het 
eerste herenteam van Badminton Club 
Lieshout gewonnen. Met 6-2 werd ge-
wonnen van het eerste herenteam van 
BC High Speed, dat daardoor achter de 
Lieshoutse heren blijft.
Op kop staat nog steeds het eerste he-
renteam van BC Oirschot, maar dat is 
enkel te danken aan méér gespeelde 
wedstrijden: als BCL-H1 alleen al de in-
haalpartij tegen het lager geklasseer-
de Zidewinde in winst weet om te zet-
ten staan ze stevig aan kop.

Nieuwjaarstoernooi 
en receptie bij RKGSV
Zaterdag 4 januari vindt voor de leden 
het jaarlijkse nieuwjaarstoernooi plaats. 
Alle senioren leden kunnen hieraan 
meedoen. Inschrijven kan in de kantine 
bij Niels de Groot of Michelle v.d. Boog-
aard. Aansluitend zal de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van RKGSV plaats 
vinden. Tijdens deze gezellige receptie 
is iedereen welkom, zowel leden als niet 
leden. De receptie begint om 17.00 en 
wordt gehouden in de kantine. Rond 
18.00 zal de voorzitter het woord ne-
men. Aansluitend zal de sportmens van 
het jaar bekend gemaakt worden. Ook 
dit jaar is er weer een loterij waar mooie 
prijzen te winnen zijn.

Hattrick van Toon van Rooij brengt Nederwetten de zege

Nederwetten - Boerdonk  3-2
Door Louis Staals

Daar waar vele wedstrijden in deze klasse werden afgelast, was het veld van 
Nederwetten prima bespeelbaar. In een zeer sportieve wedstrijd die van 
beide kanten aardig wat kansen bood, heeft Nederwetten deze keer eens 
aan het langste eind getrokken. 

Het duurde tot de 26e minuut totdat 
de trouwe supporters schare van Ne-
derwetten kon juichen. Een lange bal 
van achteruit werd door Toon van 
Rooij prima met rechts aangenomen 
en met een prachtig schot met zijn lin-
ker in de rechterbovenhoek gescho-
ten.  Echt een doelpunt om in te lijsten. 
Vlak voor rust in de 43e minuut gaf Ben 
van der Bruggen een mooie pass op 
Toon van Rooij en deze kapte zijn te-
genstander uit en zette Nederwetten 
op een florissante voorsprong van 2-0.
Na de rust werd Boerdonk toch wat 
sterker en kon Nederwetten alleen 
maar proberen met lange halen naar 
voren de spits te bereiken maar zonder 
resultaat. 
In de 63e minuut werd geklungel voor 
het Nederwetten doel afgestraft dat 
Tim van Alphen 2-1. Amper 3 minuten 
later tikte Stefan Hendriks uit een cor-
ner ook nog de gelijkmaker binnen 2-2. 
Nederwetten kreeg daarna toch weer 
wat mooie kansen voor Rik van Lies-
hout en Christiaan Baaten maar zij 
mistten jammerlijk voor open doel. 
Toen echter de meeste supporters zich 
al bij een gelijkspel neerlegden gaf Giel 
van Korven een mooie lange pass op 
Toon van Rooij en die maakte zijn hat-
trick 3-2. Een wedstrijd die niet spetter-
de van kwaliteit maar door een goede 
inzet en van beide kanten sportief ge-
speeld, ook mede dankzij de goede lei-
ding van de scheidsrechter. Feestmu-
ziek in de kantine en met vertrouwen 
in volgende week als de inhaalwed-
strijd tegen het Oventje als laatste voor 
de winterstop op het programma staat. 
Het mag gezegd, niet sprankelend 
maar toch verdiend gewonnen.

Toon van Rooij, man of the match
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Django Wagner aan de slag  
bij TV Wettenseind
Voor veel verenigingen is het de laatste jaren steeds moelijker om vrijwilli-
gers te krijgen. Bij Tennisvereniging Wettenseind is dat helaas niet anders. 
Gelukkig kwam er op 9 december hulp uit onverwachte hoek. TVW was ont-
dekt door AVROTROS en Django Wagner is een van de ‘sterren met een mis-
sie’ die de vereniging een ochtend kwam helpen.

Uiteraard is de ochtend gefilmd en TV 
Wettenseind wordt opgenomen in dit 
YouTube-item ‘sterren met een missie’. 
Hierin vertelt de vereniging over de 
club en wat zij allemaal doen om vrijwil-
ligers te enthousiasmeren. Karin Joos-
ten besluit: “We hebben veel van ons 
succes te danken aan de inzet van alle 
vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen 
we simpelweg niet bestaan. Sinds vorig 
jaar hebben we ook een vrijwilligersbe-
dankavond. Een avond waarop we alle 
vrijwilligers die structureel iets voor de 
vereniging doen bedanken met een ge-
zellige avond met een diner en dit jaar 
hebben we een pubquiz georganiseerd. 
Verder hebben we sinds vorig jaar ook 
een vrijwilliger van het jaar. Deze bij-
zondere vrijwilliger wordt extra in het 
zonnetje gezet en er wordt een jaar lang 
een straatnaambord naar hem of haar 
vernoemd. We hopen in 2020 weer 
nieuwe vrijwilligers aan te trekken om 
de vereniging ook in de toekomst ge-
zond te houden.” Het item staat gepland 
om op 9 januari online te staan.

Handen uit de mouwen
Django wist zelf alleen dat hij een 
maatschappelijke activiteit ging doen, 
maar meer niet. Dat werd duidelijk ge-
maakt toen hij aankwam op het park 
van TVW. Samen met radio-dj Emilie 
Sleven stak hij de handen uit de mou-
wen. Aangezien de tennisbanen es-
sentieel zijn voor de vereniging, moch-
ten zij onze parkbeheerder Sander hel-
pen bij het baanonderhoud. Dat was 
een taak die ze allebei met veel plezier 
uitvoerden.

Ontdekt
“Als vereniging zijn we blij verrast dat 
we ontdekt zijn door AVROTROS”, zegt 
voorzitter Karin Joosten. “Onze com-
municatie en activiteiten blijven ge-
lukkig niet onopgemerkt. We werken 
hard aan het promoten van onze 
vereniging en dan is het fijn dat we op-
vallen. AVROTROS zag een oproep op 
een vrijwilligers website en las daarna 
het mooie verslag van onze vrijwilli-
gersbedankavond op onze website. 
We zijn heel trots dat we hiervoor zijn 
uitgekozen en hopen natuurlijk dat 
het ons helpt om meer vrijwilligers aan 
te trekken. Django heeft zelfs aange-
geven dat we hem mogen benaderen 
om een keer te komen zingen bij TVW. 
Dat zou natuurlijk helemaal top zijn!”

Nuvo’68 meisjes C1 kampioen!
Op zaterdag 14 december zijn de volleybalmeiden kampioen in de eerste klasse 
geworden. Van harte gefeliciteerd: Noa, Anouk, Kitty, Janne, Elsa, Lavina, Rixt, 
Alexandra, Marieke en Elise (niet op de foto) van harte gefeliciteerd!
Jullie zijn toppertjes!
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Bent u huurder van Helpt Elkander? Dan 

ontvangt u in de week van 9 december een 
persoonlijke cadeau in de brievenbus.

a eau aan ge een a
elpt lkander gee   een adea  aan de ge eens ap van 

Nuenen. In de vorm van een fonds dat bedoeld is voor mensen 
die et  o  at voor reden dan ook   nan ieel oeilijk ebben. 

De LEV-groep gaat het fonds beheren en het geld besteden.

<Huurder>

<medehuurder>

<Straat> <Huisnummer> <Toevoegsel>

<Postcode> <Woonplaats>

BELANGRIJK

Beste <Aanhef huurder>,

In november ontving u een uitnodiging voor de viering van het 100 jaar bestaan van Helpt Elkander op 

vrijdag 20 december van 14.00 - 22.00 uur op het Vincent van Goghplein. Bij deze brief ontvangt u de 

bon waarmee u uw cadeau op deze dag kunt ophalen.

Bewaar de bon onderaan deze brief goed!

Hiermee kunt u op bij ons kantoor op 20 december vanaf 14.00 uur munten ter waarde van € 15 ophalen. 

Deze munten levert u geheel naar eigen keus in bij de deelnemende ondernemers

Op de achterkant van deze brief ziet u welke ondernemers de munten op 20 december accepteren. 

U herkent ze ook aan de posters die ze hebben hangen. 

Wij wensen u veel winkelplezier

Neemt u ook een kijkje op het Vincent van Goghplein? Daar kunt u van 14.00 - 22.00 uur 

genieten van verrassende optredens van onder andere landelijk bekende artiesten.

Op onze website, www.helpt-elkander.nl vindt u het complete programma.

Hopelijk zien wij u op 20 december

Laten we er samen een geweldig jubileumfeest van maken!

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via (040) 283 45 08 of via info@helpt-elkander.nl

Met vriendelijke groet,

Bas Maassen

directeur-bestuurder

U kunt deze bon op vrijdag 20 december vanaf 14.00 uur inleveren bij ons kantoor, Vincent van Goghstraat 78

Waardebon
15 munten van 1 euro

<Straat> <Huisnummer> <Toevoegsel>

<Bonnummer>

Hierbij ontvangt u uw persoonlijke cadeau

<Straat> <Huisnummer> <Toevoegsel>

raa en en u er n v r e n eren
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