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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘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, Hoge Brake 72.

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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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com
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Morgen 
Groene Energie 
bestaat 10 jaar!

Vertrouwd 
Levend Kerstverhaal 
is op zoek 
naar vrijwilligers
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Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Een wintercheck 
voor uw auto 
nu voor slechts € 19,-

koopzondag

7
NOVEMBER

12.00 - 17.00 uur 

Op vrijdag 
koopavond

tot 21.00 uur

WoensXL

GLOW-week in Nuenen
Van 6 t/m 13 november is het GLOW lichtkunstwerk, een zee van 69 gla-
zen zonnebloemen, te bezoeken en te bezichtigen in het veld naast de 
molen De Roosdonck. Een echte hommage aan Vincent van Gogh dat een 
bezoek meer dan waard is. Maar niet alleen de zonnebloemen zijn de 
moeite waard, vanuit het centrummanagement is het initiatief gekomen 
om de route vanaf Het Park naar de molen nog interessanter te maken ge-
durende die speciale week.

Voor dit arrangement moet u u wel 
aanmelden (uiterlijk 36 uur van tevo-
ren) via; arrangementen@vgvn.nl. De 
kosten van dit arrangement bedra-
gen slechts € 8,- p.p.

Leerlingen van de opleiding Kunst-
podium van het Nuenens College 
hebben een 15-tal verschillende lam-
pen en lichtobjecten ontworpen. Be-
nieuwd naar hun resultaten? De hele 
week zijn deze te bewonderen bij de 
Van Gogh kubussen naast Vincentre. 

En vanaf zaterdag 6 november is er 
voor de kinderen een etalage-speur-
tocht in het hele centrum”, vertelt 
Henry als slot. “In diverse winkeleta-
lages in het hele centrum zijn mooie 
echte zonnebloemen gezet, een 
zonnebloem per etalage. De bedoe-

Centrummanager Henry van Vlerken: 
“deze GLOW-week biedt een unieke 
kans om ook ons centrum extra onder 
de aandacht te brengen en we zijn gaan 
zoeken naar andere partijen die ons 
hierbij zouden kunnen helpen. En ie-
dereen was direct enorm enthousiast.” 

Wat is er tot heden 
al allemaal geregeld en te zien?
“Basisschool de Dassenburcht heeft 
haar leerlingen creatief aan het werk 
gezet met de drie thema’s Licht, zon-
nebloemen en Van Gogh. Dit heeft 
geresulteerd in ruim 120 kleurrijke 
tekeningen, schilderijen, bouwsels 
en andere creatieve producten. Ge-
durende de GLOW-week zullen deze 
werken te bewonderen zijn in heel 
veel etalages van winkels en bedrij-
ven in het hele centrum, dus ook 
langs de GLOW-route en in de centra-
le hal van Het Klooster tijdens ope-
ningsuren. 

Galerie Bonnard aan De Berg 9 heeft 
speciaal voor GLOW de gehele week 
een indrukwekkende lichtshow van 
Tom Bergman geregeld. Deze licht-
show is 24/7 te bekijken, gewoon 
door de etalage! 

Museum Vincentre zal op zaterdag 6, 
woensdag 10 en vrijdag 12 novem-
ber ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur 
extra geopend zijn. Tijdens deze 
avondopenstelling kan men gebruik-
maken van het speciale ‘GLOW-arran-
gement’, waarbij, naast een bezoek 
aan het museum, een wandeling met 
gids langs diverse Van Goghlocaties 
en een bezoek aan de zonnebloemen 
bij De Roosdonck zijn inbegrepen. 

Nog twee weken buffelen  
voor de voedselbankchallenge
Acht weken zijn er inmiddels voorbij. Acht weken van de tien, waarin 
twintig ‘bekende’ Nuenenaren - negentien mannen en een vrouw - zich in 
het zweet werken voor de voedselbank. 

Door de weeks volgt iedereen een op 
de persoon afgestemd programma in 
de sportschool Cardo Premium 
Sports Club en op zondagochtend 
wordt er, in weer en wind, aangetre-
den voor een heuse bootcamp op het 
terrein bij Enode. Een klein aantal van 
de deelnemers heeft inmiddels zijn 
target al bereikt, maar de meesten 
moeten de komende twee weken 
nog even doorbuffelen om het ge-
wenste gewichtsverlies of die begeer-
de sixpack ook daadwerkelijk te ha-

len. Aan de inzet zal het niet liggen; 
sommigen zijn inmiddels dagelijks al 
om 07.00 uur aanwezig in de sport-
school. Anderen hebben zelfs op hun 
vakantieadres getraind, zich aan het 
strenge dieet gehouden en alcoholi-
sche versnaperingen laten staan. 
Nog twee weken dus, waarna op zon-
dag 21 november officieel het door 
de deelnemers gedoneerde bedrag 
in Café Schafrath overhandigd wordt 
aan de voedselbank. Nog even door-
zetten! 

ling is dat de kinderen deze zonne-
bloemen vinden, het aantal tellen en 
dit aantal via mail: centrummana-
ger@nuenencentrum.nl doorgeven. 
Onder de juiste inzenders verdelen 
we wat leuke prijzen.

Er zullen in het weekend langs de rou-
te op enkele plekken drankjes, waar-
onder GLOWWEIN, en hapjes aange-
boden worden. Ook zal het kinderkoor 
van De Dassenburcht zorgen voor di-
verse muziekoptredens.”

Speciaal voor de GLOW-week is de 
sfeerverlichting in het centrum eer-
der opgehangen dan normaal, zodat 
de route naar de molen een nog fees-
telijker tintje krijgt.

GLOW in Nuenen 
is mede mogelijk gemaakt door:
Vincentre, Van Gogh Brabant, GLOW, 
gemeente Nuenen, Nuenen200, Cen-
trummanagement, Lions, Rotary, ei-
genaar Hennie Merks van de molen 
en eigenaren Fons Linders en Jack Al-
denhoven van de grond.

Voor speciale GLOW-aanbiedingen kijkt 
u op de hartpagina van deze krant.

Dorpspomp weer 
op zijn plaats 

in Nuenen
De dorpspomp is woensdag 27 okto-
ber na een grondige opknapbeurt 
door Erfgoed Beleving & Onderhoud 
herplaatst op zijn oorspronkelijke 
plaats bij de Lindeboom aan de Berg.
De pomp is voorbereid om gebruikt 
te worden als waterpunt, zodat de 
pomp zijn functionaliteit terug heeft 
gekregen!
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
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. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende 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 mantelzorg? 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! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

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.

 AFVALWEETJE:

Een gemiddeld gezin heeft meer dan 100 
batterijen in huis. Gooi deze niet bij het 
restafval. Dat is brandgevaarlijk en slecht 
voor het milieu. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Wekelijkse tips
Elke woning heeft zwakke 
plekken en inbrekers hebben 
daar oog voor. Gelukkig zijn 
er een hoop mogelijkheden 
om uw woning veilig en ‘in-
braakproof’ te maken. Om u 
met een gerust gevoel de 
donkere (feest)dagen in te la-
ten gaan, geven wij u de ko-
mende weken tips en informatie. Elke week besteden we 
aandacht aan een bepaald thema vanuit een bepaalde 
invalshoek:
• Wat zijn de meest gebruikte inbraakmethoden en wat 

zijn de tips om je hiertegen te beschermen?
• Wanneer loopt een inbreker uw woning voorbij?
• Hoe kan een goed contact met de buren bijdragen aan 

het voorkomen van een woningbinbraak?
• Hoe kan een BuurtWhatsApp-groep bijdragen aan vei-

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

o� ers?
• Hoe komt uw woning in aanmerking voor een Politie 

Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)?
We delen de wekelijkse tips op onze website, social media 
en in de gemeenteberichten van de lokale kranten. Meer 
weten of alvast wat tips lezen? Ga naar 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of www.politiekeur-
merk.nl/preventietips.

Deze week: Inbraakmethode cilindertrekken

Een inbreker draait een geharde 
stalen schroef in de cilinder. 
Daarna wordt de cilinder door 
middel van een zogenaamde 
kerntrekker zoals bijvoorbeeld 
een klauwhamer uit het beslag 
getrokken.

Voorkomen door: breng een veiligheidsbeslag met kern-
trekbeveiliging, of een cilinder SKG 3 sterren aan. Het 
veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is inmiddels ook 
een eis geworden voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• huurders enthousiast reageren op 
 de energiebox;
• deze al voor 75 % zijn uitgeleverd;
• huurders die nog geen box hebben 
 deze per post krijgen opgestuurd;
• EnergiehuisSlimWonen een inloopspreekuur heeft in 

de Bibliotheek Nuenen;
• 2 energiecoaches op zaterdag van 11.00-13.00 u graag 

helpen;
• de inloop vrij is en het advies gratis en onafhankelijk.

ENERGIEHUIS SLIM WONEN – 
NOVEMBER
Gratis spreekuren, 
bijeenkomsten en energie bespaar diensten.

Energie Inloopspreekuren
Nieuw:
Energie inloopspreekuur Nuenen: elke zaterdag 11.00-
13.00  in bibliotheek Nuenen. 

Themabijeenkomsten in Helmond
8 november 19.30 : Slimme isolatie en ventilatie en 20-30% 
gas besparen (Torenstaat 3, Helmond)

22 november 19.30 : Met eigen zonnepanelen naar nul op 
mijn meter (Torenstraat 3, Helmond)

Workshops eigen Woning QuickScan
15 november Helmond: 19.30-21.30 Woning QuickScan 
workshop via zoom op eigen Pc/Laptop

16 November Deurne: Woning QuickScan workshop in de 
Ossenbeemd op eigen Pc/Laptop (Haageind 31)

      

CMD WERKT UITSLUITEND OP 
AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nue-
nen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met 
vragen over zorg, wonen en welzijn.  U kunt dus alleen 
naar het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen 
we voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met 
ook de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een 
afspraak maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke 
huisbezoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder 
gelden uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM 
richtlijnen. Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, 
komt u niet naar het CMD.

HET KLOOSTER ANNO 2024 
Het Klooster van Nuenen 
wordt gerenoveerd. In 
juli 2020 besloot de ge-
meenteraad om het ka-
rakteristieke gebouw aan 
het park op te knappen, 
verouderde installaties te 
vervangen en het sociaal-
cultureel centrum om te bouwen tot een toekomstbesten-
dig en levendig dorpshuis. Achter de schermen wordt hard 
gewerkt aan de realisatie van de plannen, door vrijwilligers, 
huurders, de gemeente en het bouwteam. 

Wat voor soort dorpshuis wordt Het Klooster?
Het Klooster moet straks een plek zijn waar iedere Nue-
nenaar zich welkom voelt, of hij nou jong of oud is, al-
leenstaand of gezinslid, schoolgaand, werkend of gepen-
sioneerd. Een gezellig gemeenschapshuis waar je naartoe 
gaat voor een lekker kopje ko¬  e, voor een praatje, waar 
je afspreekt met vrienden, waar je kunt grasduinen tussen 

de bibliotheekboeken en 
waar je kunt deelnemen 
aan talloze activiteiten die 
georganiseerd worden 
door de clubs die gehuis-
vest zijn in Het Klooster. 
Kortom, een plek waar je 
kunt ontmoeten, ont-
spannen en ontwikkelen.

Braaksma & Roos Architecten hebben een ontwerp ge-
maakt waarin het authentieke karakter van Het Klooster 
in ere wordt hersteld en wordt gecombineerd met open, 
lichte ruimtes. Het Kloosterplein (het voormalige Rabo-
plein) is het levendige hart van het dorpshuis. Een brede 
trap, die ook als podium of tribune gebruikt kan worden, 
verbindt beneden en boven. Hoe verder van het Klooster-
plein hoe rustiger de ruimtes. Uitstekende plekken voor 
studie, yoga of workshops. Ook is in het ontwerp rekening 

gehouden met het ‘up to 
date’ maken van verouderde 
technische installaties en het 
verduurzamen van het pand. 
Zo is Het Klooster straks een 
eigentijdse historische plek.

Via bijgaande QR code kunt u 
een fi lmpje bekijken dat in het 
voorjaar is gemaakt over de 
ontwikkelingen rondom Het 
Klooster.

WEEK VAN DE PLEEGZORG
Van 3 tot en met 10 november 
is de Week van de Pleegzorg. 
Met deze actieweek wil Pleeg-
zorg Nederland samen met de 
33 regionale pleegzorgorga-
nisaties, waaronder Combina-
tie Jeugdzorg, aandacht ves-
tigen op pleegzorg en het te-
kort aan pleegouders.

Van Vlissingen tot Sneek, van Rotterdam tot Nuenen: 
Voor ruim 800 kinderen die wachten op een plek in een 
pleeggezin, staat het licht op rood. Word pleegouder en 
geef #groenlicht voor pleegzorg. Vraag een informatie-
pakket aan of bezoek vrijblijvend een informatieavond. 
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl Op www.
weekvandepleegzorg.nl vind je alle activiteiten die lan-
delijk georganiseerd worden.

TRIPPEN OF SKIPPEN?
Jouw mening over drugs(gebruik) telt
De drugsmonitor ‘Skippen of Trippen’ 
is gericht op de doelgroep jongeren van 
16 tot 27 jaar en is onderdeel van het 
regionale project ‘Drugs, wat doet het 
met jou?’ Jongeren die de enquête in-
vullen, maken een mooie kans op het 
winnen van een vette trip naar keuze 
zoals Skydiven, dagje naar een pretpark, 
karten of een wellnessbezoekje. 

Drugs en drugsgebruik. Het lijkt steeds meer verankerd te 
raken in onze samenleving. Met alle gevolgen van dien. 
Uit de onlangs gehouden GGD Gezondheidsmonitor gaf 
70% van de jongvolwassenen aan het gebruik van softdrugs 
normaal te vinden. Wat is hier de reden van? En gebruiken 
jongeren daardoor ook meer drugs? Heeft de norm van 
jongeren over drugs een relatie met de plek waar de drugs 
wordt gebruik? Het zijn allemaal vragen waar we met het 
onderzoek antwoord op willen krijgen. 

Doe mee en win
Omdat we ook in onze gemeente benieuwd zijn naar de 
mening van jongeren over drugs vragen we iedereen in 
de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar om de vragenlijst in te 
vullen. Deze vragenlijst vind je op: www.trippenofskippen.
nl De vragenlijst staat tot eind november open. 

NUENEN VEILIG
Donkere Dagen O� ensief weer van start
De duisternis is de beste vriend van een inbreker. De klok 
is verzet, de dagen worden korter, het aantal inbraken gaat 
stijgen. Donkere dagen bieden inbrekers veel voordelen. 
Zo weet een inbreker bij een onverlicht huis gemakkelijk 
dat er niemand thuis is en kan een inbreker in een onver-
lichte woning makkelijker ongezien zijn slag slaan. 

De piek van het aantal inbraken ligt rond de feestdagen. 
Wist u bijvoorbeeld dat op tweede kerstdag de meeste 
inbraken gepleegd worden?
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Nieuw: Paté Secreto
met stukjes dry age ribeye en butchers gin!

Runder Gehakt
“Met een 10! beoordeeld”  .....2e 500 gram 

1/2 PRIJS
Bij 150 gram Achterham

Een Bakje Rundvlees Salade GRATIS

Appel Rollade
.......................................................... 100 gram 1,50
Rookworst Broodje
..............................................................2 stuks 3,50
Gevulde Tortilla’s
............................................................per stuk 3,00
Ham Gehakt
Wellington .......................per stuk 2,00
Er zijn weer diverse soorten wintermaaltijden

kant en klaar uit eigen keuken!

KOOPJE

OP BROOD

NIEUW

SPECIAL

SPECIAL

GEMAK

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN 
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Kortmann Adviesgroep Verzekeringen & Hypotheken is een 
onafhankelijk en professioneel advieskantoor, opgericht in 1993.
Gevestigd in het centrum van Nuenen zijn wij actief op het 
gebied van zakelijke en particuliere verzekeringen en hypotheken 
op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Samen met ons gemotiveerde team onderscheiden wij ons 
in de huidige markt door te streven naar optimale service, 
klantgerichtheid en deskundigheid. Onze dienstverlening krijgt 
niet voor niets een zeer hoge waardering. 

Wegens groei van onze portefeuille zoeken wij een 

Ervaren Schadebehandelaar 

Functieomschrijving:
Als schadebehandelaar Bedrijven en Particulieren ben je verantwoordelijk voor de 
gehele afwikkeling van alle schadeclaims. Je bent hét aanspreekpunt van onze 
relaties. Je beoordeelt de schadeclaims, onderhoudt contacten met onze klanten, 
verzekeraars, experts, reparateurs en tegenpartijen. Hieraan voorafgaand analyseer 
en beoordeel je de dekking van de schademelding met schaderegelingsbevoegheid.
Je draagt zorg voor de administratieve verwerking van de schadeafhandeling in ons 
systeem.

Wat bieden wij jou?
• een parttime dienstverband o.b.v. 16-20 uur per week. Mogelijk meer uren in de 

toekomst
• een uitdagende, afwisselende baan met veel eigen verantwoordelijkheid 
• werken op een eigentijds assurantie- en hypotheekkantoor met enthousiaste 

collegae
• volop ruimte voor het volgen van opleidingen en persoonlijke 

loopbaanontwikkeling
• een marktconform salaris met aanvullende voorzieningen
• een gedegen inwerkperiode 
• een uitstekende, ongedwongen werksfeer met ruimte voor initiatief: eigen 

inbreng wordt gewaardeerd!
• we vertellen je graag meer tijdens een kennismakingsgesprek

Geïnteresseerd en meer weten over deze uitdagende baan?
Kijk dan op www.kortmann-adviesgroep.nl voor de uitgebreide advertentie 
en wat wij van je verwachten of stuur je C.V. met pasfoto naar: 
Corinne Kortmann, ckortmann@kortmann-adviesgroep.nl
Of bel 040-2951080 (Corinne of Marcel Kortmann).

Word jij onze nieuwe collega?

Vincent van Goghstraat 46 • 5671 GZ Nuenen • 040-2951080 • www.kortmann-adviesgroep.nl

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Fonseca Bin 27 
Reserve port 0.7lt.    €13,95 

Jägermeister 
  Kruidenlikeur 0.7lt.    €13,95 

Gorter 
        Jonge jenever 1lt.    €11,95 

Glen Talloch 
Scotch blended whisky 1lt. €15,95 

Mooie rode wijnen 
Lekker voor bij o.a. 

een stoofpotje! 
Acties geldig van 4 november t/m 2 december Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Sate kip 2 st.

Pisang goreng 4 st.

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Kip Ketjap

19,95

Werken in de horeca iets voor jou? 
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar; 

MEDEWERKER BEDIENING EN/OF BEZORGER, PARTTIME OF FULLTIME
Stuur je cv naar info@tongah-nuenen.nl 

KOOPZONDAG 7 NOVEMBER
GEOPEND VAN 12.00 - 17.00 UUR

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl
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Taizé Vesper   
in het    
Van Goghkerkje
Zondag 7 november is er weer een 
Taizé Vesper waarbij bezoekers aan-
wezig mogen zijn. Het thema is ‘Heb 
uw naaste lief’. De sfeer van de vesper 
zal liefdevol zijn, het uiten van vreug-
de, maar de vesper geeft ook mo-
menten van inkeer en bezinning. 
Meezingen mogen we, met begelei-
ding van het pianospel We zoeken 
dan samen naar momenten van rust, 
we lezen mooie teksten en luisteren 
naar mooie piano-improvisatie en 
verstillende muziek uit Taizé. Rust, 
nadenken en even tot jezelf komen.
Het zoeken van een rustpunt in het 
leven van alledag ….

Verdere informatie over de vesper 
kan bij Alice Steenbergen verkregen 
worden: alice.steenbergen@hotmail.
com.
De Vesper begint zondagavond 7 no-
vember om 19.30 uur in het Van Gogh-
kerkje aan de Papenvoort. Voorafgaand 
aan de vesper is er pianomuziek. 

Taizé Vesper   
in het    

Schuif even aan tafel bij... 
Willem van Ravestijn
Senergiek heeft voor de eerstvolgende Schuiflezing van vrijdagmiddag 
12 november een boeiende Nuenenaar weten te strikken met wel een 
heel bijzonder arbeidsverleden: Willem van Ravenstijn.

Over de auteur Het boek van vandaag
Het boek dat Willem op 12 november 
bespreekt is op de eerste plaats een 
spannende thriller, die zich afspeelt 
in de wereld van de geheime dien-
sten. Maar het is ook een aanklacht 
tegen regimes die de eigen bevol-
king onderdrukken en manipuleren, 
én het is een pleidooi voor persvrij-
heid en democratie.

Het boek is - postuum - opgedragen 
aan de Russische journaliste Anna 
Politkovskaja, die op 7 oktober 2006 
werd vermoord…
Kort na deze moord werd ook de Rus-
sische dissident en voormalig geheim-
agent Aleksander Litvinenko, die on-
derzoek deed naar de moord op Anna, 
volgens de Britten gedood door de 
Russische overheid. 

De lezing in de Trefpuntzaal begint, 
zoals te doen gebruikelijk, om 13.30 
uur.
De entreeprijs bedraagt € 2,00 (inclu-
sief pauze-koffie of -thee) en u krijgt 
€ 1,00 korting op vertoon van uw 
Senergiek/KBO pasje.

Vanwege versoepeling van de coro-
namaatregelen is vooraf aanmelden 
voor de lezing niet meer nodig. 

Van Ravestijn werkte 30 jaar bij de Mi-
litaire Inlichtingen- en Veiligheids-
dienst (MIVD). Hij was in actieve 
dienst tijdens de Poolse crisis en de 
Eerste
Golfoorlog. Hij vervulde diverse func-
ties, onder andere die van traffic-ana-
list bij 898 Verbindingsbataljon en bu-
reauhoofd B3 bij de ‘sectie stiekem’. Hij 
verliet het leger op zijn ambtelijk 
hoogtepunt: als civiel ambtenaar op 
het niveau van luitenant-kolonel. 

Willem is gehuwd met Wilma Han-
ning en is vader van twee volwassen 
dochters uit een eerder huwelijk. Hij 
woont sinds 2007 in Nuenen. Na zijn 
pensionering publiceerde hij inmid-
dels 6 thrillers die worden uitgege-
ven door uitgeverij Boekscout. Eén 
thriller (Het oog van Allah) is vertaald 
in het Engels en is ook uitgegeven in 
de USA, zie ook Amazon.com.

Jaarlijkse Natuurwerkdag: 
wilgen knotten
Tijdens de coronacrisis is er veel gewandeld in Nuenen en menigeen heeft 
genoten van o.a. de vele knotwilgen die we hebben in de Nuenense na-
tuur. Vanaf 6 november is het weer mogelijk om mee te helpen en iets te-
rug te doen voor de natuur in Nuenen tijdens de jaarlijkse Natuurwerk-
dag. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november kun je in het hele land mee-
doen aan mooie natuurklussen, zoals wilgen knotten, insectenhotels 
bouwen, bomen planten en veel andere activiteiten.

dag, en ja, ook dit jaar weer wilgen 
knotten. Nu op een historische rijke 
locatie de Hooidonkse watermolen in 
Nederwetten. Als extra toegift zullen 
we door een deskundige meegeno-

Wilgen knotten bij de Hooidonkse 
watermolen 
Zoals elk jaar organiseert De Knot-
groep van het IVN-Nuenen weer een 
werklocatie voor deze natuurwerk-

Vijftigste show van         
Vogelvereniging De Bastaarden

Al voor de vijftigste keer zal er een 
Agglomeratiekampioen senioren en 
junioren worden aangewezen door 
keurmeesters uit het gehele land. Dat 
het al lang niet meer gaat om alleen 
maar een vogel in een kooi te heb-
ben maar ook om het instant houden 
van vogelsoorten en -rassen is bij vo-
gelliefhebbers allang doorgedron-
gen. Graag leggen onze leden u tij-
dens een bezoek dan ook uit wat het 
inhoudt om vogels te houden.

We kunnen weer laten zien dat Nue-
nen nog altijd op een hoog niveau 
meedoet als het om kwaliteit van 
show en verzorging van de vogels 
gaat. Met dank aan Intratuin die ons 
al tientallen jaren steunt door plan-
ten ter beschikking te stellen. Hier-
door krijgt onze show een veel na-
tuurlijker uitstraling en met een grote 
natuurvolière die door de leden 
wordt gebouwd hebben de vogels 
het reuze naar hun zin.

Toch meer jonge starters actief
We zuchten bijna allemaal onder de sterk stijgende huizenprijzen. Behalve dan 
de verkopers natuurlijk, die proberen er het maximale uit te halen. Want dank-
zij de overwaarde kunnen ze dan vaak zelf een - ook weer duurdere - woning fi-
nancieren. Jonge starters hebben het nakijken, ook al omdat het aanbod aan 
voor hen betaalbare woningen vaak minimaal is.
Toch is het aandeel van woningkopers jonger dan 35 jaar het afgelopen jaar 
iets groter geworden, blijkt uit het kwartaalbericht van de Rabobank. In de pe-
riode augustus 2020 tot en met juli 2021 waren jonge huizenkopers goed voor 
47,8% van alle transacties op de woningmarkt. In diezelfde maanden een jaar 
eerder was dat aandeel 45,4%. Het kan een effect zijn van de afschaffing van 
de overdrachtsbelasting voor starters per 1 januari van dit jaar, terwijl deze be-
lasting voor de beleggers juist verhoogd werd naar 8%. Wellicht is het starters 
daardoor iets vaker gelukt het winnende bod uit te brengen. 
Tot prijsverlaging heeft het natuurlijk niet geleid, want we zien nu een sterkere 
concurrentie tussen de jongvolwassenen op de huizenmarkt. Ik heb indertijd 
ook al betoogd dat dit belastingvoordeel vooral zou resulteren in sterkere 
prijsstijgingen. En die gaan door de komende jaren, zo lang er niet veel meer 
en betaalbaar gebouwd wordt. Dit jaar zou die prijsverhoging nog wel eens op 
15% totaal uit kunnen komen. De Rabobank voorziet voor volgend jaar nog 
een stijging van 11,5%, waar de verwachting van ABN Amro 10% is. 

Anders dan tot voor kort loopt de hypotheekrente nu iets 
op, waardoor de afgelopen week een hausse aan hypo-

theekaanvragen is gedaan. Bij de Hypotheker bijvoor-
beeld kwamen de afgelopen twee weken 15.500 tot 
16.000 aanvragen binnen, goed voor een plek in de 
top 5 van de drukste weken in tien jaar tijd. Veel men-
sen willen nog snel van de lage tarieven profiteren en 
hun hypotheek oversluiten. Toch zijn de hypotheek-

rentes nog altijd op een historisch laag niveau en komt 
de betaalbaarheid van de woningen niet echt in het ge-
drang, ondanks al die prijsstijgingen. Maar met het stui-

tend lage aanbod blijft het hoe dan ook dringen op 
de woningmarkt. En daarbij zullen starters met een 
lager inkomen het steeds moeilijker krijgen. 

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Energiebox
Wat een duurzaam energiepakket
Wat een geweldige inzet
Voor het gebruik van LED
Lampen die energie besparen
Radiatorfolievellen die warmte bewaren
Een innovatieve doordrukstekker
Een analoge douchewekker
Wat meet de temperatuur beter
Dan de vriezerthermometer
Niemand wordt nog boos
Met een PRO MAX stekkerdoos
Wat ik met niemand kan delen:
Ik miste nog een paar zonnepanelen.

Joke van Overbruggen©

De Ronde Tafel Nuenen maakt 
Scouting Rudyard Kipling   
blij met gift
Onlangs heeft de Ronde Tafel van Nuenen scouting Rudyard Kipling een 
bedrag van € 750,- geschonken voor verduurzaming van de blokhut.

Op 25 september werd bij de blokhut 
de cheque overhandigd door voor-
zitter Bob Offenbach en secretaris 
Marvin Berrevoets van de Ronde Ta-
fel, onder luid applaus van de leden 
en vrijwilligers. 

De Ronde Tafel van Nuenen bestaat 
uit ondernemende en creatieve man-
nen tot 40 jaar. Naast ontmoetingen 
waarin ervaringen en ideeën worden 
uitgewisseld, biedt de Tafel ook finan-
ciële steun aan non-profit organisa-
ties. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe 
leden. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met secretariaat@rt187.nl

De scoutingvereniging heeft door de 
coronacrisis twee jaar op rij geen 
Neuzelmarkt kunnen organiseren. De 
opbrengsten van deze rommelmarkt 
zijn substantieel voor de financiële 
gezondheid van de vereniging. 
Daarnaast heeft Scouting Rudyard Kip-
ling een prachtige blokhut aan de Pa-
penvoortse Heide. Het onderhoud 
hiervan kost geld en moet komen uit 
de inkomsten van de Neuzelmarkt, 
contributie en gemeentesubsidie. De 
blokhut dateert inmiddels uit 2002. Na 
20 jaar is het verwarmingssysteem aan 
vervanging toe en dat is een flinke kos-
tenpost. De vereniging zal de bijdrage 
van de Ronde Tafel gebruiken bij de 
aanschaf van een nieuwe cv-ketel.

men worden in de zeer oude geschie-
denis van dit molen eiland. We star-
ten op zaterdag 6 november om 9.00 
uur. Voor koffie en een kleine lunch 
wordt gezorgd. Eindtijd is naar ieders 
eigen believen. Trek stevige schoe-
nen of laarzen aan en neem werk-
handschoenen mee. Voor gereed-
schap zorgt De Knotgroep. Neem ge-
zellig je vrienden, familie, collega’s of 
teamgenoten mee en leer samen het 
groen in jouw omgeving nog beter 
kennen terwijl je iets teruggeeft aan 
de natuur. Iedereen is welkom! 

Geef je van tevoren wel even op via 
www.natuurwerkdag.nl. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Jan Kempers via Knotgroep.IVN-
nuenen@gmail.com

Na een bewogen jaar zonder activiteiten, voor iedereen, staat de vogel-
show van de Nuenense vogelvereniging weer voor de deur. Net als andere 
jaren zullen de leden van de bastaarden er weer een mooie show van ma-
ken, met veel aandacht voor het welzijn van de vogels.

Wij willen u allen uitnodigen om een 
bezoekje te brengen aan onze show 
die gehouden wordt;

Vrijdag 5 november, 20.00-22.00 uur
Zaterdag 6 november, 10.00-20.00 uur
Zondag 7 november, 10.00-16.00 uur.

Dit alles vindt plaats in de kantine 
van de Honk en Softbal Club Nuenen, 
Lissevoort 6 in Nuenen. Onze leden 
ontvangen u graag en geven uitleg 
over de vogels maar helpen u ook als 
u vragen hebt over uw vogels. Ook is 
er een mogelijkheid om vogels te ko-
pen van onze leden zodat u zeker 
weet dat u gezonde en mooie vogels 
koopt. Dit alles met advies hoe u uw 
vogel moet verzorgen.
Meer info: www.vvdebastaarden.nl

Water    
onttrekken   
uit beken en sloten 
weer toegestaan
Per 1 november is het weer toege-
staan om water te onttrekken uit be-
ken en sloten in het gebied van Wa-
terschap De Dommel. Het onttrek-
kingsverbod wat nog gold voor het 
zuidelijk deel van het Dommelgebied 
is opgeheven. Een maand geleden 
werd dit verbod nog verlengd vanwe-
ge de droge en warme nazomer.

De recente regen in het gebied heeft 
gezorgd voor voldoende water in slo-
ten en beken waardoor het verbod 
niet langer noodzakelijk is. De ophef-
fing van het verbod geldt voor het 
gehele gebied van De Dommel, met 
uitzondering van de inlaatgebieden 
Olen en Sonse Heide (Sonniuswijk), 
waar een permanent onttrekkings-
verbod geldt. 

Meer informatie
Voor meer informatie over onttrek-
kingsverboden en een actuele kaart 
kijk op www.dommel.nl/onttrekkings-
verbod. Ook de app Perceelwijzer 
biedt deze informatie.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
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. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangelever-
de kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2021 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

&&
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

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

VERGUNNINGEN PERIODE 
26-10-2021 EN 01-11-2021
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Geer ongenummerd Oprichten woning kavel 5 
Stationsweg 10 Plaatsen afdak 
Lissevoort 10 Plaatsen veranda 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
De Geer 8 Aanleggen uitweg

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
26-10-2021 Nuenen c.a. Beleidsnota Schuldhulp-
  verlening 2021-2025 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digi-
tale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. 
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berich-
ten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Wie wandelt er vrijdag mee 
met de PvdA en GroenLinks?
Dat GroenLinks en de PvdA in Nuenen al intensief samenwerken en bij de 
komende raadsverkiezingen verder gaan als één fractie hebt u al eerder 
kunnen lezen in deze krant.

Intussen staat ons gezamenlijke ver-
kiezingsprogramma in de grondverf. 
Dat zal groen en sociaal zijn. Hebt u 
nog belangrijke punten die daar ze-
ker in moeten, laat het ons weten. 
Dat kan tijdens de wandeling of per 
e-mail aan jan.wesenbeek@gmail.
com of mauritssr@gmail.com.

Graag tot vrijdag 5 november, we 
starten om 19.30 uur bij Café Schaf-
rath en praten er na de wandeling 
onder het genot van een glas nog 
even na. 

De wandelingen die de PvdA al een 
aantal jaren organiseert op de eerste 
vrijdag van de maand worden vanaf 
aanstaande vrijdag een gezamenlijke 
activiteit van GroenLinks/PvdA. Wij 
stellen het zeer op prijs als u mee-
wandelt. Deze keer lopen we door 
het centrum, waar genoeg te zien en 
te bespreken is. Immers de Luistruik 
nadert z’n voltooiing; er zijn plannen 
voor zorgwoningen in de Pastoor Al-
denhuijsenstraat, de Kloostertuin als 
bouwlocatie voor jong en oud, het 
appartementencomplex Panta Rhei 
is nog steeds onderwerp van gesprek 
en op de locatie Emmastraat is nog 
steeds geen activiteit.

50PLUS Nuenen Actief
Het is mooi geweest. Wij, senioren komen er al jaren bekaaid van af. Uw 
AOW en Pensioen zijn de basis voor uw financiële toekomst. Dit geldt ook 
voor jongeren en aanstaande senioren. De afgelopen 10 jaar hebben de 
landelijke partijen VVD, CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie er voor gezorgd 
dat uw AOW en pensioengelden steeds minder waard zijn geworden. Be-
dankt gekozen volksvertegenwoordigers. 

Advertorial

Al jaren vecht 50PLUS tegen deze 
minachting voor senioren. Met steun 
van de SP. In Nuenen worden senioren 
ook niet serieus genomen. Zo consta-
teerden wij in Rond de Linde van 14 
oktober jl. al dat er de komende 10 
jaar volgens de huidige plannen niet 
serieus gebouwd gaat worden voor 
senioren. Dat moet en kan anders. En, 
we blijven het herhalen, bouwen voor 
senioren is, ten gevolge van doorstro-
ming, bouwen voor gezinnen en star-
ters op de woningmarkt. 
Maar er is meer. 50PLUS Nuenen ha-
mert op veiligheid voor senioren. Vei-
ligheid in het verkeer, beveiliging van 
huis en buurt en in het bijzonder di-
gitale veiligheid! We gaan mensen 
nadrukkelijk informeren over het 

zichzelf beschermen tegen beroving 
van hun bankrekening. Deze onaan-
gename ontwikkeling gaan we in 
Nuenen een halt toeroepen.
Heeft u interesse in wat er in Nuenen 
zoal gebeurt en wilt u actief worden 
voor 50PLUS Nuenen? Meld u dan 
aan via de website 50pluspartij.nl. 
Het lidmaatschap kost slechts € 25,- 
per jaar. U kunt natuurlijk ok direct 
per email contact opnemen met on-
dergetekende. 
Volgende keer, nog veel meer.

Namens 50PLUS Nuenen

Carel La Grouw
Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 

cmlagrouw@gmail.com

De wil, de verklaring en de dwaling
Op 12 oktober vond een commissievergadering Ruimte plaats. Gespreksonderwerpen 
betreffen altijd ruimtelijke ontwikkeling, milieu en verkeer. Alle Nuenense politieke par-
tijen waren vertegenwoordigd door hun woordvoerders, de experts. Het ging over twee 
belangrijke, toekomstbepalende onderwerpen in Nuenen. 

Na het debat over de dreigende komst van blokkendozen op Eeneind West werd ge-
sproken over de toenemende drukte op Nuenense wegen. Het Nuenens bestuur heeft 
een aanpak (VKA) uitgewerkt die het volgens wethouder van Brakel in zich heeft aan 
de ene kant het autoverkeer te laten toenemen en tegelijkertijd de leefbaarheid van 
alle Nuenenaren te verbeteren. Nadere beschouwing leert dat het VKA inderdaad de 
toename van met name doorgaand verkeer door Nuenen zal faciliteren maar dat de 
leefbaarheid en bereikbaarheid van Nuenense mensen zal afnemen. Met name de 
Geldropsedijk wordt voor dat ‘hogere doel’ opgeofferd. Het sluipverkeer door Nuenen-
zuid naar de Geldropsedijk zal ook aantoonbaar fors toenemen. Dat de gemeenteraad 
op 4 november het VKA zal omarmen staat nog niet vast. De goedkeuring van de ge-
meenteraad zou lijnrecht tegenover de verkiezingsbeloften van 2018 staan. Samenge-
vat beloofde men toentertijd een rustiger, groener en veiliger Nuenen. Er is sprake van 
een overeenkomst als de wil en verklaring van partijen overeenstemmen. Daarom ko-
zen de Nuenenaren in 2018 de gemeenteraad die hun belangen zou gaan verdedigen. 
De wil van de gemeenteraad toen en de verklaring nu lopen inmiddels wel erg ver uit-
een waardoor de kiezer van toen (2018) zich kan beroepen op dwaling. M.a.w. zij is 
voor de gek gehouden. De huidige coalitie (W70, CDA, GroenLinks en SP) is beloftes 
aantoonbaar niet nagekomen. Je kunt er niet voor naar de rechter. Wél kan de kiezer in 
maart 2022 de keus maken voor partijen die afgelopen jaren de overeenkomst met de 
burgers wél serieus heeft genomen. 

Bestuur Belangenvereniging Nuenen Groen
info@nuenengroen.nl

Eeneind zal voorgoed verloren gaan!
Een nieuwe wijk van 80 huizen op Eeneind en dat op een plek waar nu nog vele bomen en 
vogelsoorten, struiken, insecten en bodemdieren hun leefgebied hebben...Meneer de 
projectontwikkelaar heeft hier, met eurotekens in zijn ogen, grootse plannen mee en 
heeft er ook al een naam voor bedacht, Kavelaars! Veel wijkbewoners én de wijkraad vre-
zen verstoring van de rustige, groene woonomgeving en die vrees is terecht. Want, dat 
gaat zéker gebeuren; in plaats van het zachte geruis van de wind door de boomtoppen, 
het gefluit van de vogels, zal er het vreselijk vernietigende geluid gaan klinken van ket-
tingzagen, het lawaai van allerlei CO2 uitstotende stinkende graafmachines en andere 
apparaten, evenals het geraas van af en aan rijdende en vervuilende zware vrachtwa-
gens. Bewoners van Eeneind en genietende wandelaars, dit rustgevende en prachtige 
stukje Eeneind zal voorgoed verloren gaan!!! Maar, dát zal Meneer de projectontwikke-
laar een zorg zijn, hij heeft straks immers weer een goed gevulde bankrekening...

Vera Spijkers, Molvense Erven 98, 5672 HN Nuenen

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

Ingezonden brieven

Ook meedoen met het Levend Kerstverhaal op zaterdag 
18 december? Meld je dan nu aan!

Vertrouwd Levend Kerstverhaal 
is op zoek naar vrijwilligers
In de huidige omstandigheden lijkt er groen licht te zijn voor een fysieke 
ontmoeting in de Weverkeshof voor een vertrouwde vertelling van het 
Levend Kerstverhaal op zaterdag 18 december. Meld je aan en doe mee!

andere bezoekers worden in verschil-
lende vormen meegevoerd en uitge-
nodigd hun kerstgedachtes te delen. 
Meer informatie hierover zal in de 
maand december op verschillende 
plekken in Nuenen onthuld worden, 
aldus de organisatie. 

Voor meer informatie of direct aan-
melden, kun je een mail sturen naar 
de organisatie info@levendkerstver-
haal.nl
Volg het Levend Kerstverhaal Nue-
nen via Facebook en de website 
www.levendkerstverhaal.nl 

Voor de nieuwe editie van het Le-
vend Kerstverhaal is volop ruimte 
voor nieuwe en bekende vrijwilligers 
die graag meehelpen om het kerst-
verhaal te vertellen. “Wil je bijdragen 
aan het opzetten van het Levend 
Kerstverhaal als acteur, gids, cateraar 
of in een andere rol? Je bent van har-
te welkom!” aldus Dorine Smilde, 
voorzitter van het Levend Kerstver-
haal. “Zo kunnen we weer als van-
ouds duizenden bezoekers een on-
vergetelijke avond bezorgen”. 

De organisatie is speciaal op zoek 
naar kinderen en volwassenen die 
graag zingen en mee willen doen in 
het engelenkoor. Je oefent van tevo-
ren een paar keer met elkaar. Voel je 
je geroepen om als gids mee te doen 
en groepen mensen naar het Licht te 
leiden? Laat het weten! Ook voor het 
opbouwen en afbreken van de de-
cors zoeken we handige mensen. 
In de voorbereiding naar het evene-
ment, maar ook tijdens de route, zet 
de organisatie de editie van 2021 ge-
heel in het teken van het thema 
Thuiskomen. Thuiskomen; de plek 
van het Licht. Nuenenaren en vele 

Sinterklaas kienen
Op woensdag 17 november is het 
weer sinterklaas kienen in het dorps-
huis in Lieshout, en er zijn weer hele 
leuke cadeaus te winnen. U komt 
toch ook weer? Aanvang 19.30 uur, 
zaal open om 18.00 uur. Graag tot 17 
november.

Groetjes van sint en piet
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Halloween in   
de Molvense Erven 
/ Oude Kerkdijk
Afgelopen zaterdagavond werd er in 
de Molvense Erven en Oude Kerkdijk 
weer een heuse Halloweentocht 
georganiseerd door de Jeugdcom-
missie. Huizen waren griezelig ver-
sierd en iedereen kon op eigen gele-
genheid een avondwandeling ma-
ken door de wijk. Er was van alles te 
zien, onder andere mooie licht- en 
geluidshows, auto ongelukken, enge 
taferelen in de voortuin en een grie-
zeltent. Ondanks de regen was het 
een zeer geslaagde avond.

Neushoorns, kamelen    
en bruine beren verwend  
met Halloween-pompoenen 
Een Halloween-verrassing voor de dieren in Dierenrijk. Onder meer de Europe-
se bruine beren, Indische neushoorns en de kamelen zijn verwend met lekkere 
pompoenen. 
“Voor alle dieren is dit een heerlijke traktatie. De kamelen vonden de pompoe-
nen in het begin een beetje spannend, maar konden daarna ook genieten van 
de lekkernij”, aldus hoofd dierverzorging Stephan Rijnen.

Foto Dierenrijk

Griezelen in de Panakkers
Door Janneke Mes

Bewegende doodshoofden in de voortuin, snerpende vioolmuziek door 
de straat, uitgehakte pompoenen bij de deur, wapperende spoken, ma-
gere Hein op straat en enge kerels die vanachter graven opspringen om 
de jeugd de stuipen op het lijf te jagen. Halloween! Een dag die in Neder-
land steeds meer gevierd wordt. Zo ook weer in de Panakkers afgelopen 
zaterdag, waar veel kinderen aan meededen.

kleintjes en één in de avond voor de 
oudere kinderen. Een prijs was er 
voor de mooiste of engste aangekle-
de kinderen, en een fles wijn voor het 
origineelst versierde huis. Na de ron-
des werd het een gezellig samenzijn 
in de tent met een glaasje glühwein 
of chocolademelk bij een knappe-
rend vuurtje.

Na een aantal mooie dagen was het 
zaterdag echt druilweer. Maar dat 
weerhield geen van de ruim vijftig 
kinderen van de Panakkers om door 
de straten te gaan op zoek naar lek-
kers. Waar een poster voor het raam 
hing kon aangebeld worden voor 
trick or treat. Twee rondes werden 
gelopen, één in de namiddag voor de 

Halloween! Trick or treat?
In de Beekstraat in Nuenen was Halloween een waar spektakel waarvoor buren 
enthousiast alles uit de kast hadden getrokken. Huizen waren grandioos in stijl 
versierd. Bij Wim en José Smeulders op nummer 23 stond zelfs een doodskist 
voor het raam en waren angstaanjagende geluiden te horen. Zijzelf joegen 
ook iedereen de stuipen op het lijf en lieten jong en oud schrikken!

Op nummer 25 versiert Remy regelmatig het huis rond verschillende thema’s. 
Haar dochtertje Lou staat samen met haar in de deuropening. Aan de overkant 
zag de hele voorgevel er ‘spooky’ uit. Kinderen en ouders gingen gewapend 
met paraplu’s door de straat en werden uitbundig getrakteerd op heerlijk 
snoep!

Halloween 
Een bijzondere foto van mijn oude 
moeder die voorbereid was op de 
kinderen (met ouders) die langs de 
deuren gingen tijdens Halloween. 
(Foto ingestuurd door Hetty)

Bezoek van de politie   
bij de BSO van Crijnssociety
In de herfstvakantie zorgen we voor een leuk, gevarieerd programma op 
de buitenschoolse opvang. Verschillende, herfst- en halloween activitei-
ten en een poppenkastshow. Eén van de hoogte punten was toch wel een 
bezoek van drie politieagenten. Wat was dat spannend! Vooral voor de al-
lerjongste, die regelmatig zelf ‘politie en boefje’ spelen of later politie-
agent willen worden. Dit sloot erg aan bij de belevingswereld.

De kinderen hadden eerst de gele-
genheid om allerlei vragen te stellen 
aan de agenten. Daar ontstonden de 
leukste vragen zoals: ‘waar is je pet?’ 
De wapenstok was volgens de kinde-
ren een zwaard en ze mochten de 
echte handboeien voelen en om-
doen. Ook alle andere spullen die de 
agent bij zich heeft worden bespro-
ken. We bespreken samen wat de po-
litie allemaal doet, wat een bekeu-
ring is en waarom een lichtje op je 
fiets wel nodig is. Op een leuke en en-

thousiaste manier hebben de agen-
ten de kinderen informatie gegeven. 
De kinderen mochten allemaal in de 
politiebus zitten en de sirene ging 
zelfs nog even aan, wat een geluid! 
We bekijken ook alle andere spullen 
die ze in de wagens meenemen. Zo 
mogen de kinderen ook het kogel-
vrije vest aan, als een echte agent. 
Het was een geslaagde dag op de 
BSO voor ons allemaal. Na de vakan-
tie zijn de kinderen en ouders er nog 
steeds enthousiast over. 

Karttalent Senn Lindeman pakt 
de dagzege in Micromax-klasse 
Hij is nog maar zeven jaar, kart al bijna drie jaar en heeft sinds afgelopen 
weekeinde zijn eerste overwinning te pakken. Karttalent Senn Lindeman 
laat er dus geen gras over groeien. De snelle Nuenenaar werd zaterdag 
tijdens de tweede ronde van het Kart4Fun-kampioenschap in Eindhoven 
knap winnaar in de Micromax-klasse. 

ken dat de rijder van topteam Paau-
wer Kart Racing veel potentie heeft. 
Waar die vandaan komt is natuurlijk 
duidelijk. 

Zijn vader reed zelf jarenlang voor-
aan op het NK en deed zelfs mee aan 
de Grand Finals, het officieuze WK 
voor Rotax Max-rijders. “Dat was in 
2007”, blikte Lindeman senior terug. 
“Ik heb ook af en toe wat races in het 
NK gewonnen. En ik heb eens de win-
ter Pokal in Kerpen gewonnen.” 

Voor Senn wacht nu de volgende 
ronde in het NK Mini Junioren 60cc. 
Die wordt op de baan in Eindhoven 
gehouden. Voor de Nuenenaar een 
thuiswedstrijd dus. Na afgelopen 
weekeinde zit het met zijn zelfver-
trouwen wel goed. “Hopelijk kan ik in 
het NK ook ver finishen!” 

Senn Lindeman wordt in zijn raceac-
tiviteiten ondersteund door:
Sanders Airconditioning, Lindeman 
Auto’s, Kalil Export, Gallé Installaties 
en The Project

Met een lach op zijn gezicht deed 
Senn zijn verhaal. Want ja, je eerste 
overwinning, dat is natuurlijk ook wel 
iets bijzonders. “Het was heel goed”, 
zei hij tevreden. “Maar het kan altijd 
harder.” Een waarheid als een koe na-
tuurlijk, maar zijn uitslagen hadden 
in ieder geval laten zien dat hij snel 
genoeg was om het dagklassement 
overtuigend te winnen. 

In alle drie de races eindigde hij na-
melijk op de eerste plaats. En dat 
terwijl hij nota bene de jongste rij-
der van het veld is. “Ik ben er wel te-
vreden mee. Dit is het beste resul-
taat van het seizoen. Van tevoren 
had ik er niet echt een verwachting 
van.” 

Hoewel Senn pas zeven jaar oud is, 
kart hij al bijna drie jaar. “Ik was vijf 
toen ik begon. Omdat mijn vader 
vroeger heeft gekart”, legde hij uit. 
“Vroeger gingen we altijd kijken. Op 
een gegeven moment wilde ik het 
zelf doen, omdat ik het vet vond om-
dat het heel hard gaat.” 
Samen met zijn vader ging hij naar 
De Landsard waar hij zijn eerste me-
ters in een kart maakte. “Het regende 
toen. Het was heel koud en nat. In de-
cember 2018. Dit jaar zijn we wed-
strijden gaan rijden en het gaat al 
best goed.”
Senn pakt het serieus aan. Behalve de 
Kart4Fun-wedstrijden rijdt hij het NK 
Rotax Max Micromax en het NK Mini 
Junioren 60cc. In welke klasse hij lie-
ver rijdt, vond Senn moeilijk te zeg-
gen. “De Mini 60 cc heeft een vetter 
geluid, maar met de Micromax kan ik 
harder door de bochten.”

Ook in die kampioenschappen gaat 
Senn hard. Zo rijdt hij op nationaal 
niveau al in de top tien mee. Een te-

Senn Lindeman pakt dagzege in Micro-
max-klasse (foto Bas Kaligis/RaceXpress.nl)
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Gipsyjazz in Gerwen

Topconcert van Paulus Schäfer 
met trio gastmuzikanten
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer nodigde deze keer drie gastmuzikanten uit 
om samen met hem in café De Stam in Gerwen op te treden. Een sfeervolle 
en swingende avond, zeg maar gerust een topconcert, aldus een jazzfan 
maandagavond 1 november na afloop van deze ‘Paulus Schäfer invites’. 

pertoire van Django Reinhardt met 
verve en maakte uitstapjes naar an-
dere muziekstijlen, van jazzcompo-
nist Duke Ellington tot La Bamba van 
o.a. Los Lobos & Gipsy Kings. 

Het gelegenheidskwartet met David 
Lukács (klarinettist/saxofonist), Go-
vert Veltkamp (contrabas), Max Bag-
german (ritmegitaar) en natuurlijk 
Paulus zelf, vertolkte het gipsyjazzre-

Het gelegenheidskwartet met v.l.n.r. David Lukács, Max Baggerman, Paulus Schäfer en 
Govert Veltkamp op het podium in De Stam in Gerwen…….(foto Cees van Keulen)

Eindelijk weer een boekenmarkt in de Weverkeshof
Door Caroline van Nes

Afgelopen zaterdag en zondag kon eindelijk de bekende boekenmarkt op de Weverkeshof weer doorgaan. Er was voor 
elk wat wils te vinden; onder andere romans, thrillers, geschiedenis-, natuur- en kinderboeken, maar ook strips en cd’s. 
Ondanks het soms slechte weer, werd de boekenmarkt goed bezocht.

Carnaval
Vecteezy.com

Govert Veltkamp op het podium in De Stam in Gerwen…….(foto Cees van Keulen)

Vecteezy.com

Wie wordt de nieuwe kartrekker  
van de Raod van Zatterdag?
Over ruim een week gaat het weer beginnen. 11 November markeert de 
start van het carnavalsseizoen 2021 en afgelopen zomer hadden we witte 
rook: een nieuwe hoogheid! 

1. It’s not one of a kind.
2. 87.
3. Is het double trouble?
4. Een feestje vieren kennen wij wel!!

Houd ook onze facebookpagina en 
Instagram in de gaten voor meer 
nieuws en aanwijzingen!

De PKC van de Raod van Zatterdag is 
hem of haar al aan het voorbereiden 
op deze grootse klus. Maar wij begin-
nen nu ook wel ontzettend benieuwd 
te worden. Wie gaat ons door de ge-
zelligste dagen van het jaar leiden? 
Hiernaast alvast de eerste vier aan-
wijzingen van Raoden Maor:

Prinsenbal Nederwetten

Wie wordt de nieuwe prins(es)    
in Nederwetten? 
Een van de belangrijkste momenten ter voorbereiding op carnaval is het 
Prinsenbal waarbij de nieuwe kartrekkers gepresenteerd worden. Het 
Prinsenbal is dit jaar op zaterdagavond 13 november. Ze gaan de scepter 
overnemen van Prinses Rizada en haar adjudanten Barbudo en Pelliroja.

raadt wie de nieuwe Prins(es) is. Ie-
dereen succes gewenst om aan de 
hand van de aanwijzingen de juiste 
persoon te vinden.

Je bent welkom in de MFA om dit 
spektakel mee te maken. De toegang 
is gratis maar neem wel je QR code 
mee want we moeten die aan de 
deur controleren. 
Meer info www.cvdewetters.nl

De avond begint om 20.00 uur en zal 
plaatsvinden in de Multi Functionele 
Accommodatie (MFA) De Koppel 1 in 
Nederwetten. Iets na half 11 zal de 
nieuwe Prins(es) en gevolg gepre-
senteerd worden. 

Hier volgen weer de laatste 2 aanwij-
zingen die betrekking hebben op de 
nieuwe Prins(es). Er kan een fantasti-
sche prijs gewonnen worden als u 

Nieuws uit het Narregat
Over anderhalve week gaat het weer gebeuren, de eerste prinsenwissel in 
Nederwetten. Dit zal ook de nieuwsgierigheid onder alle carnavalsvier-
ders in het Gerwense nog verder aanwakkeren: wie o wie worden de nieu-
we hoogheden van de Narre-Kappen? 

worden. Wel zijn we er ons terdege 
van bewust dat de bekendmaking 
steeds dichterbij komt en dat meer 
en meer mensen allerlei dingen ver-
dacht vinden. Om jullie nieuwsgie-
righeid nog wat aan te wakkeren 
hebben we weer twee nieuwe tips 
voor jullie:

Tip 7: Nuenen CA
Tip 8: Thoooor!

Ondertussen zal een aantal puzze-
laars wel in de goede richting zitten, 
maar het blijft altijd onzeker. Zitten 
ze goed, of juist helemaal niet? Wij 
van de PKC (Prins Keuze Commissie) 
en de nieuwe hoogheden maken 
ons nog geen grote zorgen. De toe-
komstige kartrekkers kunnen zich 
nog onbezorgd mengen in het so-
ciale leven van Gerwen en omge-
ving, zonder continu verdacht te 

Jeugdnieuws  
uit Dwèrs-  
klippelgat…   
wie, oh wie?
Jippie, we mogen weer! Bijna, ten-
minste. Over 4 weken wordt ont-
huld welke groep 8’ers de scepter 
gaan overnemen van de jeugdprin-
sessen Suus en Suus en hofdames 
Marly en Silke van de Dwèrsklip-
pels. Spannend!

Kun jij niet wachten en wil je het ei-
genlijk NU al weten? Dan hebben we 
hier alvast de eerste drie hints voor je:

Hint 1  …. We schieten de bal naar 
   carnaval
Hint 2  …. Wij zijn echt bij de tijd
Hint 3  …. Als we gaan dan gaan 
   we met z’n allen

Al een idee? Houd die dan nog even 
lekker voor je. Heb je geen idee? Dan 
volgen de volgende week nieuwe 
hints. Wie weet wordt er dan al iets 
meer duidelijk. 

Volg ons ondertussen op social me-
dia via Instagram (de_dwersklippels) 
en Facebook. En kom vooral zater-
dagmiddag 27 november naar de 
onthulling op het Jeugd Dwèrsde-
buut. Zien we je daar?

Ze zijn ‘onder ons’ …. de nieuwe 
kartrekkers van Dwèrsklippelgat
Misschien stond je naast een van hen mee te blèren op het Oktoberfest. 
Of maakte je er een onschuldig praatje mee bij de supermarkt. Onschul-
dig voor jou ja, maar níet voor hen! Want zij weten wat wij nog niet weten. 
En ze lopen zomaar rond in ons mooie dorp. Waar we het over hebben? De 
nieuwe kartrekkers van de Dwèrsklippels 2022 natuurlijk! Maar wie zou-
den het toch zijn…….?!

Kom je er hier niet mee uit? Niet ge-
treurd; de komende weken volgen 
nog 8 tips. En anders…tja…is het 
wachten tot het Dwèrsdebuut zater-
dag 27 november. Zien we je sowie-
so daar? Volg ons ondertussen op 
social media via Instagram (de_
dwersklippels) en Facebook. 

Dat verklappen we nog niet, maar 
we geven je hier al wel de eerste 
hints:

Hint 1 …. Voetjes van de vloer
Hint 2 …. Het komt iedere keer 
   weer terug
Hint 3 …. Driemaal is scheepsrecht

Bekendmaking      
boerenbruidspaar Raopersgat
Op zaterdagavond 13 november hoopt de C.B.R. tijdens het Prinsenbal 
van CV de Raopers bij De Koekoek het nieuwe boerenpaar van Raopers-
gat bekend te kunnen maken. Aanscherping van de coronamaatregelen 
door het aanhoudend oplopend aantal besmettingen zou immers zo-
maar weer roet in het eten kunnen gooien.

toegankelijke ceremonie het onecht 
huwelijk voltrokken en aansluitend 
ludiek ingezegend.

De kiescommissie van de boeren-
bruiloftorganisatie heeft in elk geval 
weer een trouwlustig stel gevonden 
dat zich op maandag tijdens carnaval 
in d’n onecht wil laten verbinden.

Uit de volgende hints zou je kunnen 
opmaken wie het zijn:

1)  Ze zijn er niet vies van; 
2)  ICT daar heeft hij iets mee; 
3)  Elke dag is anders; 
4)  Het is nogal eens dat het lichtje 
 laat uit gaat; 
5)  Ze hebben iets met 3399.

De 44e editie van de boerenbruiloft is 
op maandag 28 februari 2022 in het 
Raopershuis aan de Grotenhof in 
Lieshout. Daar wordt tijdens een 
openbare en voor iedereen gratis 

ludiek ingezegend.

Ook de overige commissieleden zijn 
nieuwsgierig wie er op carnavals-
maandag voorafgaande aan de hu-
welijksvoltrekking op de boerenkar 
zullen zitten. Zij zullen begeleid wor-
den door Ut Aaw Herremenieke van 
Liessent, familie, vrienden en andere 
belangstellenden, een rondgang 
door het dorp maken.

Commissie 
Boerenbruiloft Raopersgat.

Misschien stond je naast een van hen mee te blèren op het Oktoberfest. 

Jeugdnieuws  
uit Dwèrs-  
klippelgat…   
wie, oh wie?
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Koop lokaal, ook tijdens GLOW!
Van 6 t/m 13 november 
hebben we ook in Nuenen 
een beetje GLOW binnen 
gehaald. Op initiatief 
van Vincentre hebben we 
gedurende deze week het 
prachtige glaskunstwerk 
van 69 zonnebloemen 
bĳ  molen De Roosdonck 
staan. Tevens zĳ n er deze 
week diverse activiteiten 
in ons centrum. Zie 
hiervoor elders in deze 
krant. De ondernemers uit 
het centrum steunen deze 
mooie activiteit van licht 
in de donkere dagen en 
wanneer u ons als klant 
lokaal blĳ ft steunen, dan 
gaan wĳ  samen zorgen dat 
ons mooie, aantrekkelĳ ke 
centrum ook in de 
toekomst zo blĳ ft!

Glow-wein 1l. NU € 3,25
OM WARM TE MAKEN!!

Div. Herfstbok bieren voor bij het stamppotje.
Div. Mooie rode wijnen voor bij het stoofpotje. 

Parkstraat 10a, 040-2831665
www.slijterijvanlieshout.nl

Shop your sparkle outfi t 
@José Cuypers

www.josecuypers.nl
Parkstraat 7

5671 GD Nuenen

Nu tijdelijk 
10% KORTING 
op kleinhuishoudelijke apparatuur

De actie is alleen geldig in de winkel in 
Nuenen (m.u.v. lopende aanbiedingen) 

van 6 t/m 13 november.

Vanaf heden groot assortiment 
spellen en puzzels.

Speciale aanbieding: 
van 6 t/m 13 november 

‘Sock my Feet’ sokken 
van 12,95 voor 8,95

Vrijdag 12 en zaterdag 13 november 
promotiedagen 

CAST IRON EN VANGUARD.

Kom gezellig shoppen en 
maak kans op een leuke attentie!

Hapje en drankje staan klaar, welkom!

 Gedurende de GLOW week: 
Een gezinszak kibbeling 

met saus € 8,50

Bij besteding vanaf €15,- 
een amberblokje 

in luxe verpakking cadeau! 

www.facebook.com/truuds 
Vincent van Goghstraat 18

BEZOEK TIJDENS GLOW 
DE LICHTSHOW VAN TOM BERGMAN 
DEZE KUNT U 24/7 BEKIJKEN DOOR 
ONZE ETALAGE EN IN DE GALERIE

Berg 9, 5671 CA Nuenen
Tel: 06-12400861

galeriebonnard.com
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OPENINGSTIJDEN:
woensdag t/m vrijdag

10.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Boordseweg 2 Nuenen
040-2845262

Zondag 7 november tijdens Glow Nuenen
 heeft Haar&Wonderwaar koopzondag,

SAVE THE DATE!
Deze dag kunt u met leuke acties, 
kortingen en super mooi ingepakt

je Sint- en Kerstinkopen komen doen
 in onze schattenkamer.

7 november van 11.00 t/m 17.00 uur
We zien jullie graag ♥ Tel. 040-2951080

info@kortmann-adviesgroep.nl www.kortmann-adviesgroep.nl
Vincent van Goghstraat 46, 5671 GZ Nuenen

Informeer tijdens 
de GLOW week naar 
ons speciale GLOW 

hypotheektarief!
Uitsluitend geldig voor 
hypotheekaanvragen 

van 6 t/m 13 
november a.s.

EINDEJAARSACTIE!
€ 5,- KORTING OP 
ACCESSOIRES*

*(Bij besteding van min. € 25,-
1 bon per klant, geldig t/m 31-12-21)

Tel: 040-2906908, 
E-mail: nuenen@tctelecom.nl

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

- Diner 

- Catering  

- Afhalen 

                  - Feesten en partijen op zondag 

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Kerstavond en eerste kerstdag gesloten. 

Zondag Tweede kerstdag geopend van              
16:00 tot 22:00. 

Oudjaarsavond gesloten. 

Nieuwjaarsdag geopend van 16:00 tot 20:00 

Tijdens Glow Nuenen 
Een Glowschotel voor 

15,95 

- Diner 

- Catering  

- Afhalen 

                  - Feesten en partijen op zondag 

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Kerstavond en eerste kerstdag gesloten. 

Zondag Tweede kerstdag geopend van              
16:00 tot 22:00. 

Oudjaarsavond gesloten. 

Nieuwjaarsdag geopend van 16:00 tot 20:00 

Tijdens Glow Nuenen 
Een Glowschotel voor 

15,95 

- Diner 

- Catering  

- Afhalen 

                  - Feesten en partijen op zondag 

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Kerstavond en eerste kerstdag gesloten. 

Zondag Tweede kerstdag geopend van              
16:00 tot 22:00. 

Oudjaarsavond gesloten. 

Nieuwjaarsdag geopend van 16:00 tot 20:00 

Tijdens Glow Nuenen 
Een Glowschotel voor 

15,95 
- Diner 

- Catering  

- Afhalen 

                  - Feesten en partijen op zondag 

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Kerstavond en eerste kerstdag gesloten. 

Zondag Tweede kerstdag geopend van              
16:00 tot 22:00. 

Oudjaarsavond gesloten. 

Nieuwjaarsdag geopend van 16:00 tot 20:00 

Tijdens Glow Nuenen 
Een Glowschotel voor 

15,95 

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

smolders.schoenen@planet.nl

V.I.P. avond voor jou en je 
vrienden/vriendinnen of collega’s. 

Plan een shopavond:
- met bubbels en bites
- jouw personal stylist

- en 20% korting op de collectie. 

Voor meer info kom langs in de winkel. 

Liefs team Shoeby Nuenen

Berg 36 • Nuenen • 040 - 283 15 24
decohomemeulendijks.nu

• • • •

Berg 36
5671 CC Nuenen
040-2831524

decohomemeulendijks@onsnet.nu
www.decohomemeulendijks.nu

VERF, BEHANG, GLAS,
RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

OUTLET STORE
L. ten Cate
NIEUWE OPENINGSTIJDEN

VANAF MAANDAG 22 NOVEMBER

MA: 12:00 - 17:30
DI - VRIJ: 09:00 - 17:30

ZA: 09:00 - 17:00

BOORDSEWEG 1 IN NUENEN
040-2835905

Tijdens GLOW 
diverse kleuren sfeerlichtjes 

van € 9,50 voor € 7,50

Parkstraat 3F  040-3680084

GRATIS 
WAARDEBEPALING
040 - 290 7000

OP ZOEK NAAR EEN 
NIEUWE WONING? 
WIJ HELPEN U! 
040-2907000  

Wat je vraag ook is,
wij staan voor je klaar

Liefs Etos Nuenen ♥

Parkstraat 20b  040-2839714

Maak vrijblijvend kennis 
met Fit4lady Nuenen 
en boek jouw gratis 

proefl es via Fit4lady.nl

BY  YVONNE

LET YOUR HAIR GLOW!
MAAK OP TIJD EEN AFSPRAAK. 

TOT ZIENS BIJ  
WWW.MYHAIRSTYLE.NL

VINCENT  V. GOGHSTRAAT 16
TEL: 040-2831265 

Wil je 
stralen 
tijdens 
glow 
en de 
feestdagen. 

Of ben je op zoek naar een mooi cadeau, 
loop dan eens bij mij binnen. 

Open op donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.  

Karin van Deursen edelsmid Nuenen  
Park 13, www.karinvandeursen.nl

Bij besteding 
vanaf € 50,- 

aan nachtmode
ontvangt u 

gratis 
één paar

Cuddly socks!

de actie loopt t/m 13 november

snoep & cadeau winkel
Berg 5  Nuenen

Voor de leukste
Sinterklaas cadeautjes 

loopt u gezellig 
even binnen bij:

BEELDWINKEL

VERHALLEN

De nieuwe openingstijden zijn
Maandag t/m vrijdag 

van 9.00-18.00
Zaterdag en zondag gesloten

Parkstraat 15a
Nuenen

0642422221

www.beeldwinkelverhallen.nl

TIJDENS DE GLOW WEEK 
ALLE KAARSEN 
15% KORTING

WERELDWINKEL NUENEN
DÉ FAIRTRADE CADEAUWINKEL

BERG 28 B 040 - 283 91 95
www.wereldwinkelnuenen.nl

Parkstraat 5

W W W. L I E F D E V O O R G O U D . N L

BEAUTY & GIFTSHOP 
GOUD      ACCESSBARS      GUASHA   
MONKEYSMIND     BROWS & NAILS

FIT BY STELLA

www.villablooom.nl

BEAUTY & GIFTSHOP
GOUD ACCESSBARS GUASHA
MONKEYSMIND  BROWS & NAILS

FIT BY STELLA
www.villablooom.nl

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
NOW ART
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BLIJF LOYAAL, 
KOOP LOKAAL   
    in

achter in de winkel



ROND DE LINDE week 44 Donderdag 4 november 2021

Koop lokaal, ook tijdens GLOW!
Van 6 t/m 13 november 
hebben we ook in Nuenen 
een beetje GLOW binnen 
gehaald. Op initiatief 
van Vincentre hebben we 
gedurende deze week het 
prachtige glaskunstwerk 
van 69 zonnebloemen 
bĳ  molen De Roosdonck 
staan. Tevens zĳ n er deze 
week diverse activiteiten 
in ons centrum. Zie 
hiervoor elders in deze 
krant. De ondernemers uit 
het centrum steunen deze 
mooie activiteit van licht 
in de donkere dagen en 
wanneer u ons als klant 
lokaal blĳ ft steunen, dan 
gaan wĳ  samen zorgen dat 
ons mooie, aantrekkelĳ ke 
centrum ook in de 
toekomst zo blĳ ft!

Glow-wein 1l. NU € 3,25
OM WARM TE MAKEN!!

Div. Herfstbok bieren voor bij het stamppotje.
Div. Mooie rode wijnen voor bij het stoofpotje. 

Parkstraat 10a, 040-2831665
www.slijterijvanlieshout.nl

Shop your sparkle outfi t 
@José Cuypers

www.josecuypers.nl
Parkstraat 7

5671 GD Nuenen

Nu tijdelijk 
10% KORTING 
op kleinhuishoudelijke apparatuur

De actie is alleen geldig in de winkel in 
Nuenen (m.u.v. lopende aanbiedingen) 

van 6 t/m 13 november.

Vanaf heden groot assortiment 
spellen en puzzels.

Speciale aanbieding: 
van 6 t/m 13 november 

‘Sock my Feet’ sokken 
van 12,95 voor 8,95

Vrijdag 12 en zaterdag 13 november 
promotiedagen 

CAST IRON EN VANGUARD.

Kom gezellig shoppen en 
maak kans op een leuke attentie!

Hapje en drankje staan klaar, welkom!

 Gedurende de GLOW week: 
Een gezinszak kibbeling 

met saus € 8,50

Bij besteding vanaf €15,- 
een amberblokje 

in luxe verpakking cadeau! 

www.facebook.com/truuds 
Vincent van Goghstraat 18

BEZOEK TIJDENS GLOW 
DE LICHTSHOW VAN TOM BERGMAN 
DEZE KUNT U 24/7 BEKIJKEN DOOR 
ONZE ETALAGE EN IN DE GALERIE

Berg 9, 5671 CA Nuenen
Tel: 06-12400861

galeriebonnard.com
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OPENINGSTIJDEN:
woensdag t/m vrijdag

10.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Boordseweg 2 Nuenen
040-2845262

Zondag 7 november tijdens Glow Nuenen
 heeft Haar&Wonderwaar koopzondag,

SAVE THE DATE!
Deze dag kunt u met leuke acties, 
kortingen en super mooi ingepakt

je Sint- en Kerstinkopen komen doen
 in onze schattenkamer.

7 november van 11.00 t/m 17.00 uur
We zien jullie graag ♥ Tel. 040-2951080

info@kortmann-adviesgroep.nl www.kortmann-adviesgroep.nl
Vincent van Goghstraat 46, 5671 GZ Nuenen

Informeer tijdens 
de GLOW week naar 
ons speciale GLOW 

hypotheektarief!
Uitsluitend geldig voor 
hypotheekaanvragen 

van 6 t/m 13 
november a.s.

EINDEJAARSACTIE!
€ 5,- KORTING OP 
ACCESSOIRES*

*(Bij besteding van min. € 25,-
1 bon per klant, geldig t/m 31-12-21)

Tel: 040-2906908, 
E-mail: nuenen@tctelecom.nl

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

- Diner 

- Catering  

- Afhalen 

                  - Feesten en partijen op zondag 

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Kerstavond en eerste kerstdag gesloten. 

Zondag Tweede kerstdag geopend van              
16:00 tot 22:00. 

Oudjaarsavond gesloten. 

Nieuwjaarsdag geopend van 16:00 tot 20:00 

Tijdens Glow Nuenen 
Een Glowschotel voor 

15,95 

- Diner 

- Catering  

- Afhalen 

                  - Feesten en partijen op zondag 

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Kerstavond en eerste kerstdag gesloten. 

Zondag Tweede kerstdag geopend van              
16:00 tot 22:00. 

Oudjaarsavond gesloten. 

Nieuwjaarsdag geopend van 16:00 tot 20:00 

Tijdens Glow Nuenen 
Een Glowschotel voor 

15,95 

- Diner 

- Catering  

- Afhalen 

                  - Feesten en partijen op zondag 

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Kerstavond en eerste kerstdag gesloten. 

Zondag Tweede kerstdag geopend van              
16:00 tot 22:00. 

Oudjaarsavond gesloten. 

Nieuwjaarsdag geopend van 16:00 tot 20:00 

Tijdens Glow Nuenen 
Een Glowschotel voor 

15,95 
- Diner 

- Catering  

- Afhalen 

                  - Feesten en partijen op zondag 

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Kerstavond en eerste kerstdag gesloten. 

Zondag Tweede kerstdag geopend van              
16:00 tot 22:00. 

Oudjaarsavond gesloten. 

Nieuwjaarsdag geopend van 16:00 tot 20:00 

Tijdens Glow Nuenen 
Een Glowschotel voor 

15,95 

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

smolders.schoenen@planet.nl

V.I.P. avond voor jou en je 
vrienden/vriendinnen of collega’s. 

Plan een shopavond:
- met bubbels en bites
- jouw personal stylist

- en 20% korting op de collectie. 

Voor meer info kom langs in de winkel. 

Liefs team Shoeby Nuenen

Berg 36 • Nuenen • 040 - 283 15 24
decohomemeulendijks.nu

• • • •

Berg 36
5671 CC Nuenen
040-2831524

decohomemeulendijks@onsnet.nu
www.decohomemeulendijks.nu

VERF, BEHANG, GLAS,
RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

OUTLET STORE
L. ten Cate
NIEUWE OPENINGSTIJDEN

VANAF MAANDAG 22 NOVEMBER

MA: 12:00 - 17:30
DI - VRIJ: 09:00 - 17:30

ZA: 09:00 - 17:00

BOORDSEWEG 1 IN NUENEN
040-2835905

Tijdens GLOW 
diverse kleuren sfeerlichtjes 

van € 9,50 voor € 7,50

Parkstraat 3F  040-3680084

GRATIS 
WAARDEBEPALING
040 - 290 7000

OP ZOEK NAAR EEN 
NIEUWE WONING? 
WIJ HELPEN U! 
040-2907000  

Wat je vraag ook is,
wij staan voor je klaar

Liefs Etos Nuenen ♥

Parkstraat 20b  040-2839714

Maak vrijblijvend kennis 
met Fit4lady Nuenen 
en boek jouw gratis 

proefl es via Fit4lady.nl

BY  YVONNE

LET YOUR HAIR GLOW!
MAAK OP TIJD EEN AFSPRAAK. 

TOT ZIENS BIJ  
WWW.MYHAIRSTYLE.NL

VINCENT  V. GOGHSTRAAT 16
TEL: 040-2831265 

Wil je 
stralen 
tijdens 
glow 
en de 
feestdagen. 

Of ben je op zoek naar een mooi cadeau, 
loop dan eens bij mij binnen. 

Open op donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.  

Karin van Deursen edelsmid Nuenen  
Park 13, www.karinvandeursen.nl

Bij besteding 
vanaf € 50,- 

aan nachtmode
ontvangt u 

gratis 
één paar

Cuddly socks!

de actie loopt t/m 13 november

snoep & cadeau winkel
Berg 5  Nuenen

Voor de leukste
Sinterklaas cadeautjes 

loopt u gezellig 
even binnen bij:

BEELDWINKEL

VERHALLEN

De nieuwe openingstijden zijn
Maandag t/m vrijdag 

van 9.00-18.00
Zaterdag en zondag gesloten

Parkstraat 15a
Nuenen

0642422221

www.beeldwinkelverhallen.nl

TIJDENS DE GLOW WEEK 
ALLE KAARSEN 
15% KORTING

WERELDWINKEL NUENEN
DÉ FAIRTRADE CADEAUWINKEL

BERG 28 B 040 - 283 91 95
www.wereldwinkelnuenen.nl

Parkstraat 5

W W W. L I E F D E V O O R G O U D . N L

BEAUTY & GIFTSHOP 
GOUD      ACCESSBARS      GUASHA   
MONKEYSMIND     BROWS & NAILS

FIT BY STELLA

www.villablooom.nl

BEAUTY & GIFTSHOP
GOUD ACCESSBARS GUASHA
MONKEYSMIND  BROWS & NAILS

FIT BY STELLA
www.villablooom.nl

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
NOW ART
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Livestock live @ café Schafrath
Uitgaande dat de maatregelen zo blijven kunnen de concertkleren einde-
lijk weer eens uit de mottenballen. Komende zaterdag 6 november treedt 
de Nuenense band Livestock op in café Schafrath!

Ieder optreden is daardoor ook weer 
net even anders. Deze gekozen for-
mule blijkt lekker aan te slaan, dus 
wie weet ook iets voor jou.

Het concert start al vroeg, ergens tus-
sen 20.00 uur en 20.30 uur, dus kom 
op tijd en vergeet je corona-app niet.

Oh ja, de toegang is gratis. Waar vind 
je dat nog? Livestock heeft er zin in!

Bij de oprichting in 2018 was het uit-
gangspunt om een repertoire op te 
bouwen dat louter bestaat uit parel-
tjes uit de muziekgeschiedenis.
En dat is gelukt! Zeker ook gezien de 
eigenzinnige versies die gespeeld 
worden, leidt dit tot een mooi boe-
ketje aan meerstemmige muziek.
Het repertoire is inmiddels al zo 
breed dat er stevige keuzes gemaakt 
moeten worden in de setlijst.

Fietsverlichtings-
controles   
in Nuenen
Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. 
Daarom is het belangrijk dat zij goed 
zichtbaar zijn. Wist je dat verlichting niet 
zozeer voor jouw eigen zicht is, maar 
vooral zodat automobilisten je zien?

‘’Aan in het donker’’
Naast verlichtings- en reflectiecon-
troles op de Nuenense scholen houdt 
VVN-afdeling Nuenen met medewer-
king van de Nuenense Fietsersbond 
en Wielershop Rubino weer voor ie-
dereen gratis een controle van de 
fietsen bij het Parkhof/Parkstraat op 
zaterdag 6 november en bij het Win-
kelcentrum KernKwartier op zater-
dag 13 november. Van 10.00 tot 17.00 
uur kunt u hier uw fiets gratis laten 
controleren op werkende verlichting 
en reflectie. Waar mogelijk zullen wij 
uw fiets repareren. Rijden zonder 
licht kan u een boete opleveren van 
€ 60,- en geen reflectie op trappers, 
of wielen of rode achterreflector kost 
u € 40,- boete, en daar komt altijd 
€ 9,- administratiekosten bij.
Meer informatie op: https://vvn.nl/
fietsverlichting. Zie ook onze Nue-
nense site: https://vvn.nl/in-je-buurt/
noord-brabant/nuenen. En voor vra-
gen kunt u mailen naar vvn.nuenen@
onsnet.nu

Sunny Blues Nuenen presenteert: 

Veldman Blues Band
Zondagmiddag 7 november biedt Café Schafrath weer een podium aan 
een bijzondere Bluesband. VELDMAN is een band die voortkomt uit de 
landelijk bekende ‘The Veldman Brothers’. Na het stoppen van Bennie 
Veldman besloot de band een nieuwe toetsenist aan te trekken en dat is 
ook gelukt. De band gaat door waar ze gebleven waren; geweldig goede 
bluesmuziek maken.

blues optredens in Nuenen en deze 
zijn altijd gratis te bezoeken. Op de 
hoogte blijven?? Meld u dan aan voor 
de gratis nieuwsbrief via de website. 
Dan mist u nooit een optreden en 
veel gezelligheid.
Datum: 7 nov. 2021, 15.30 uur. Entree 
gratis (corona-QR code controle)
Locatie: Café Schafrath, Park 35 Nuenen
www.sunnybluesnuenen.nl

Alle soorten blues komen voorbij tij-
dens een optreden van deze top band.
De Veldman Brothers hebben de af-
gelopen tien jaar vijf CD’s uitgebracht 
en in 2011 wonnen ze de Best Dutch 
Bluesband Award. Kwaliteit gegaran-
deerd dus. Zorg dat je erbij bent!! 

Sunny Blues Nuenen organiseert in 
samenwerking met Café Schafrath 

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen. 

ingang van het EMK terrein 
aan het Wettenseind

Elke maandag
10.00-12.00 uur Inloopspreekuur Stichting 

Leergeld Nuenen.
Gebouw van CMD, Berg 22C

Elke maandag
13.30 uur Rikken. Gemeenschapshuis 

De Koppelaar Nederwetten
13.30 uur D’n Inloop. 
D’n Heuvel in Gerwen

Elke dinsdag 
09.30-12.00 uur Inloopochtend.
Heemhuis van De Drijehornick

10.00-12.00 Inloop KBO lieshout
Dorpshuis, Lieshout

Elke dinsdag 
13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep.

Goudvinkhof 12A, Nuenen

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute

Verzamelen: Fysio- en ergotherapie Kwiek, 
Vincent v Goghstraat 139 Nuenen

Elke Woensdag
19.30- 21.30 uur Inloopavond.
Heemhuis van De Drijehornick

19.30 uur Kienen
Dorpshuis Lieshout 

Elke donderdag in de even weken
20.00 uur KBO Kaarten

Buurthuis Bernadettestraat, Mariahout

Elke zaterdag
13.00-17.00 uur Sieraden met een Missie 
verkoop. Poort Kersenbogerd Nederwetten
11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur 

Nuenen. J.H. Hugo van Berckellaan 18

Tot 30 januari 
100 jaar jong. 

Nieuw licht op Brabantse mutsen.
Museum Vincentre, Berg 29 Nuenen.

Vrijdag 5 november
19.30 uur Wandeling met PvdA en 

GroenLinks. Vertrek vanaf Café Schafrath 
20.11 uur Kletsavond RKSV nuenen
 de kantine van de RKSV Nuenen

Vrijdag 5, zaterdag 6, zondag 7 
november

Vogelshow De Bastaarden
Honk en Softbal Club Nuenen

Lissevoort 6, Nuenen

 Zaterdag 6 november
Vanaf 09.00 uur Natuurwerkdag wilgen 
knotten. Hooidonkse molen Nederwetten
10.00-17.00 uur VVN en Fietsersbond 

fi etsverlichtingscontroles. Parkhof, Nuenen

Zaterdag 6 november
20.00 uur Benefi etconcert met Het Boekels 

Kwartierke. Zaal De Smed in Stiphout
20.00 uur Allerzielenconcert met Lux Aeterna

H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 6 november
20.30 uur concert Livestock life

Café Schafrath
20.30 uur Scheepers prikt door (try-out)

Ons Tejater, Grotenhof 2 Lieshout

Zondag 7 november
11.00-13.30 uur Muzikale Workshop NMK. 

Opwettenseweg 203 Nuenen
14.00 uur Iers sessie festival Nuenen: Het 
Klooster www.ierssessiefestivalnuenen.nl

Zondag 7 november
14.00 uur Benefi etconcert met Het Boekels 

Kwartierke. Zaal De Smed in Stiphout
15.00 uur lezing kunstenaar Simon Woudwijk. 

Ruimte in Beeld, Dubbestraat 61 Nuenen

Zondag 7 november 
15.30 uur Sunny Blues; Veldman Blues Band

 Café Schafrath, Nuenen
19.30 uur Taizé Vesper 
in het Van Goghkerkje

Woensdag 10 november
Vanaf 10.00 uur Dag van de Mantelzorg

Het Klooster, Park 1 Nuenen

Vrijdag 12 november
13.30 Schuif lezing Willem van Ravensteijn

Trefpuntzaal van Het Klooster
19.30 uur Rikken in Nederwetten

Piet Renders Paviljoen. Vanaf 19.30 uur

Vrijdag 12 november
20.00 uur Rikken bij de RKSV Nuenen 

‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 12 t/m zondag 14 november
De Lindespelers spelen: 

‘zullen we het liefde noemen?’
Informatie en kaarten: www.lindespelers.nl

Zaterdag 13 november 
10.00-17.00 uur VVN en Fietsersbond 

fi etsverlichtingscontroles. WC KernKwartier
20.00 uur Prinsenbal bij CV De Wetters 

MFA, De Koppel 1, Nederwetten

Zaterdag 13 november
Bekendmaking boerenbruidspaar Raopersgat

 CV de Raoper, Zaal De Koekoek Lieshout

Zondag 14 november
Vanaf 11.00 uur Sint’s Speelpaleis: 

Sinterklaas in Nuenen
Sporthal De Hongerman 

Tickets en info: www.sinterklaasnuenen.nl 

Zondag 14 november
14.00 uur ‘Gerwen verrast met…’ Zangeres-
liedjesschrijfster Saranne. De Stam Gerwen

14.30-17.00 uur Nuenens Swingtime: solist 
Jasper Blom. Opwettenseweg 203, Nuenen

Zondag 14 november
14.30 uur Cultuur Overdag: concertini 

‘Van Goghkerkje Intiem’: Harry Hendriks 
Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Zondag 14 november
15.30 uur Helmonds Kamerkoor 

Sint-Trudokerk, Dorpsstraat 34 Stiphout

15 t/m 20 november 
Collectes voor het gehandicapte kind

Woensdag 17 november
19.30 uur Sinterklaas kienen

dorpshuis in Lieshout

Zondag 14 november om 14.30 uur in Opwettense Watermolen

Nuenen Swingtime         
met Jasper Blom 

Jasper Blom schuwt het experiment 
niet en is constant op zoek naar de 
grenzen van de verschillende mu-
ziekgenres. Tijdens het concert op 14 
november zullen er naast meer tradi-
tionele Big Band-muziek dan ook uit-
stapjes richting wat avontuurlijkere 
stukken gemaakt worden. Kortom: 
dat belooft een veelzijdige en swin-
gende middag te worden in de schit-
terende entourage van de Watermo-
len van Opwetten (Opwettenseweg 
203, Nuenen).

Het concert begint om 14.30 en 
duurt tot ongeveer 17.00 uur. Er is 
beperkt plek en bezoekers moeten 
een geldig coronabewijs kunnen la-
ten zien bij binnenkomst. We hante-

Dit keer speelt niemand minder dan 
Jasper Blom (Geldrop, 1965, www.
jasperblom.com) mee. Blom is bin-
nen de Nederlandse jazzscene een 
van de belangrijkste tenor- en so-
praansaxofonisten. In 2019 was hij 
nog de winnaar van de Boy Edgar 
Prijs, de grootste prijs op het gebied 
van jazz en geïmproviseerde muziek 
in Nederland.

Blom speelde samen met o.a. Lee Ko-
nitz, Chet Baker, Nat Adderley, Bob 
Brookmeyer, George Duke, Randy 
Crawford, David Liebman, Conrad 
Herwig. Hij geniet internationale 
faam en wordt beschouwd als een 
van meest veelzijdige sax-spelers van 
de Benelux.

Nuenen Swingtime         

Foto: 
Minneboo 
Fotografie

Voor de twaalfde keer organiseert Big Band Nuenen in de Watermolen 
van Opwetten een jazzconcert onder de noemer ‘Nuenens Swingtime’. De 
Big Band speelt hierbij samen met een gerenommeerd artiest. In het ver-
leden gingen mensen als Peter Tiehuis, Carlo de Wijs, Joris Posthumus en 
Rob van Bavel al eens samen met de band het podium op.

ren het ‘pay-what-you-want’-princi-
pe, waarbij bezoekers zelf kunnen 
bepalen welke financiële bijdrage ze 
willen geven voor dit concert.

Meer informatie over het optreden is 
te vinden op: https://bigbandnue-
nen.nl/event/12e-nuenens-swing-
time-met-jasper-blom/.

Rob Scheepers ‘Scheepers prikt door’ 
(try-out) in Ons Tejater te Lieshout 
Op zaterdag 6 november om 20.30 uur speelt Rob Scheepers zijn nieuw-
jaars-voorstelling ‘Scheepers prikt door’ (try-out). Jazeker, 2021 is dan 
toch eindelijk ten einde. En aan Rob Scheepers de eer om het samen te 
vatten in dit volle/halfvolle/lege* theater. Een historisch jaar dat, zoals we 
ons vast nog wel herinneren, begon in lockdown. Maar ook een jaar dat 
uiteindelijk dankzij Rutte/vaccins/Ajax/aliens* eindigde in harmonie/
verwarring/anarchie*.

naartoe gaat… Wekelijks hoor je Rob 
op Radio Veronica en lees je zijn co-
lumns in het Brabants Dagblad. Afge-
lopen zomer werd hij recordhouder 
van de langste onafgebroken reeks in 
het Philips Stadion, hij speelde 28 uit-
verkochte shows van zijn ‘Stadion-
tour 2020’.

De pers eerder over Rob Scheepers:
• “Scheepers stelt de juiste ongemakkelij-
ke vragen. Een gegarandeerde manier 
om mensen aan het lachen te krijgen” 
(Theaterkrant).
• “Lachen is bij Rob Scheepers geen enkel 
probleem” (Eindhovens Dagblad). 
Zaterdag 6 november, 20.30 uur. Lo-
catie: Dorpshuis, Grotenhof 2 Lies-
hout Reserveringen via www.SDLB.nl, 
denk aan uw corona toegangsbewijs. 

Zet je schrap voor een avond vol grap-
jes/overpeinzingen/gejank* over alles 
wat 2021 maakte tot wat het was; een 
topjaar/tussenjaar/schijtjaar*, én over 
de welvaart/onzekerheid/crisis* die 
ons in 2022 nog te wachten staat.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Want Rob heeft natuurlijk ook nog 
geen flauw idee waar het allemaal 
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Oktoberfest Nuenen
Het regende Oktoberfeesten en evenzoveel afgelastingen. In Munchen, 
waar het feest oorspronkelijk vandaan komt, werd het Oktoberfest gean-
nuleerd. Maar in Nuenen ging het door! Voor de derde keer georgani-
seerd, met veel enthousiasme, een heel weekend lang! Met superleuke 
muzikanten en artiesten zoals DJ Angelo, Herr Rosie, Die Powerhosen, 
Toeter Thijs en Dave Joosten. En natuurlijk de geweldige band Nünenta-
ler Schürzenjäger! Met maar liefst twee zangers, drie blazers, een drum-
mer, accordeonist/toetsenist, basgitarist en gitarist. Geïnspireerd op de 
Tiroler Schürzenjäger. Schlagers, bekende après-ski hits, pop en stevige 
rock. Meezingen, springen en swingen dus! 

horen in de opname van Bart Verkuij-
len van LAV fotografie en video: 
www.facebook.com/LAVFotografie-
Video.

Dank aan de organisatie, Bart van de 
Ven van Restaurant Goesting en René 
van de Berk van Café René, alle spon-
soren en vrijwilligers en iedereen die 
aan dit feest heeft bijgedragen!

www.nunentaler.nl

Het jaarlijkse volksfeest en bierfesti-
val in München is het grootste ter we-
reld en wordt door zo’n vijf miljoen 
mensen bezocht. Het feest duurt 16 
tot 18 dagen en begint traditioneel 
om 12.00 uur op de eerste zaterdag 
na 15 september en eindigt normali-
ter op de eerste zondag van oktober.

Dat de ‘stimmung’ in ons Oktoberfest 
op het RKSV-terrein er op vrijdag-
avond al goed in zat, kun je zien en 

Morgen Groene Energie   
bestaat 10 jaar!
Morgen Groene Energie bestaat 10 jaar! Deze coöperatie voor Nuenen, 
Geldrop-Mierlo en Helmond is opgericht door vrijwilligers, die jarenlang 
hun vrije tijd besteedden aan hun ideaal: duurzame energie uit eigen re-
gio. We willen graag die vrijwilligers eens in de spotlights zetten. Onder-
tussen stapt de coöperatie door naar grootschalige energie-opwek en 
dat samen met de buurtbewoners!

In Nuenen vormde zich een actieve 
afdeling onder voorzitterschap van 
Bart Swinkels, die MGE bekendheid 
gaf op de Van Goghmarkt en in be-
wonersbijeenkomsten. In Helmond 
verzamelde voorzitter Wim Raaijma-
kers een groep bevlogen vrijwilligers 
om zich heen, die in 2017 ook het 
Energiehuis in Helmond hebben op-
gericht. Hier kunnen bewoners uit de 
wijde omgeving nog steeds terecht 
voor ondersteuning bij verduurza-
ming van hun huis. Sinds april 2021 is 
het huis de basis voor het Energielo-
ket Slim Wonen voor bewoners van 
acht gemeenten rond Helmond en 
Deurne. www.energiehuisslimwo-
nen.nl. Jos Klomp, coördinator in 
Geldrop-Mierlo, zette zich voluit in 
voor dit energieloket.
MGE gelooft in de kracht van samen-
werken in de regio. Het laatste wapen-
feit is de mede-oprichting van de Fe-
deratie Energiecoöperaties Zuidoost 
Brabant FEZOB, om met zijn allen het 
lastige vraagstuk van collectieve ener-
gieopwekking aan te pakken

Plannen voor morgen
De coöperatie heeft als doel dat de 
energie die haar leden nodig hebben 
in onze eigen omgeving wordt opge-
wekt uit schone, onuitputtelijke 
bronnen. Daarvoor streven we ernaar 
dat 50% van de totale duurzame 
energie-opwek op land in Zuidoost 
Brabant eigendom is van lokale parti-
culieren en kleine bedrijven. Sinds 26 
oktober heeft MGE een nieuwe voor-
zitter; Ad van den Brandt. 

Het begon officieel op 30 augustus 
2011 toen de oprichters Andries Mul-
der en Ernst van der Leij bij de notaris 
tekenden voor een energiecoöpera-
tie. Het doel was een gezonde leef-
omgeving achter te laten voor vol-
gende generaties met deze slogan: ‘U 
denkt toch ook aan morgen?’

Ernst en Andries droegen de bood-
schap onvermoeibaar uit in een tijd 
dat zonne-energie nog vooral werd 
beschouwd als een lachwekkend 
luchtkasteel. Maar er werkten vaklui 
mee aan de droom van MGE. Vier van 
hen springen eruit. Elektrotechnisch 
ingenieur Hans Rikze zette zijn gede-
gen vakkennis in om betaalbare en 
goede zonnepanelen te verkrijgen. 
Henrico van den Boomen zorgde met 
zijn installatiebedrijf dat zonnepane-
len goed op een dak geïnstalleerd 
werden. Christian Aagaard ging bij 
huiseigenaren langs om te bekijken 
of aanleg zin had, hoeveel panelen 
nodig waren en waar de stroomdra-
den acceptabel ‘weggemoffeld’ kon-
den worden in het huis. Hein Pasma 
zorgde voor de juiste financiële af-
handeling in het belang van onze le-
den, leveranciers en natuurlijk de 
coöperatie. 

Kortom: kwaliteit leveren stond voor-
op! 

In het begin lag het accent op het aan 
de man brengen van groene stroom 
en bos-gecompenseerd gas. De klei-
ne provisie die hiervoor ontvangen 
werd, zorgde voor inkomsten. Heel 
belangrijk, want daardoor konden 
we investeren om MGE verder te ont-
wikkelen. In een volgende stap hiel-
pen we bewoners in Nuenen en Hel-
mond zonnepanelen te installeren 
op hun eigen dak. Daarmee bespa-
ren de deelnemers nog elk jaar min-
stens € 125.000,-.
Na de particuliere daken richtten we 
ons op collectieve daken (MGE heeft 
zelf een zonnepark in Nuenen en 1 in 
Eindhoven) en zelfs een vliegveld 
(Zonnepark Welschap). Door de jaren 
heen zijn ondertussen voor miljoe-
nen euro’s panelen gelegd en be-
langrijker nog: er is voor vele tonnen 
CO2-uitstoot bespaard! Voor deze on-
vermoeibare inzet kreeg Ernst van 
der Leij in 2014 landelijke waardering 
met de HIER Klimaatpenning.

Groen, lokaal en samen 
Het concept van ‘groen, lokaal en sa-
men’ zorgde na de start in Nuenen al 
gauw voor een afdeling in Helmond 
en in 2013 ook in Geldrop-Mierlo. De 
coöperatievorm is gekozen omdat 
deze voor en door de leden is en niet 
voor de winst gaat.

Voor het komende jaar staan twee 
zonneparken op stapel. De eerste is 
een zonnepark op het dak van de 
Geldropse sporthal De Coevering. De 
meeste inwoners van Geldrop en Mier-
lo kunnen meedoen met maximaal 11 
panelen per persoon. Het tweede is 
een zonnepark op land dat grenst aan 
de Gulbergen; Zonnepark Hazewinkel. 
Bewoners uit de hele regio kunnen 
hieraan meedoen. Aanmelden kan 
vrijblijvend via www.zonopnederland.
nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen: re-
gistreer je voor de Wachtlijst Zonne-
parken Morgen Groene Energie. 

Energietransitie blijft mensenwerk
MGE staat voor grote uitdagingen. 
Belangrijkste vraag is hoe we de be-
woners van onze regio het beste kun-
nen betrekken bij de lokale energie-
opwekking die echt nodig is in de ver-
duurzaming van onze planeet. Pro-
fessionalisering in de energietransitie 
is een vereiste, maar vrijwilligers met 
bevlogen ideeën zijn nog steeds hard 
nodig. Om de ideële boodschap uit te 
dragen zonder op winst uit te zijn, om 
bewoners enthousiast te maken, om 
de voldoening te smaken iets goeds 
te doen voor de samenleving, om sa-
men plezier te hebben in een mooi 
project. Ook al moesten we het afge-
lopen jaar wel even slikken als we een 
project af moesten blazen; voor de 
komende 10 jaar staan we weer en-
thousiast in de startblokken! Kijk op 
www.morgengroeneenergie.nl

Wij denken aan morgen, wie doet er mee?

Wim Raaijmakers op dak Zonnepark 
Spegelt 29-31

Deelnemers Zonnepark Spegelt 29-31

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1950 Wederopbouw: van agrarisch dorp naar stede-
lijk woongebied
Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog veranderde er veel 
in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Was de ge-
meente voor de oorlog nog grotendeels agrarisch - op enkele 
bedrijven, zoals de houtfabriek van Raessens en enkele midden-
standers na - na de oorlog veranderde dit in rap tempo door het 
bouwen van een flink aantal uitbreidingswijken. Om deze bouw 
mogelijk te maken, moest landbouwgrond wijken voor bouw-
grond en dit gaf enorm veel spanningen. Welke……? 

Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Burgemeesters in Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Jan van Hombergh 1860-1895
Jan van Hombergh was tussen 6 april 1860 en 26 juni 1895 burgemeester 
van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Jan van Hombergh is 
de vierde burgemeester sinds de vorming van de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten per 1 januari 1821. Hij is de opvolger van Jan de Vries. 
Van hem is geen foto beschikbaar, daarom zien we hier zijn handtekening.
Meer weten? Ga naar NGN200.nl

#VRRKKS saaie wand 

Zoekt #VRRKKS mooie foto’s
Jumbo Ton Grimberg aan De Smidse heeft nieuwe boodschappenscan-
ners. Ze hangen op hun vertrouwde plek aan de wand bij de entree, maar 
nemen veel minder ruimte in dan de oude scanners. Daardoor loop je nu 
tegen een (VRRKKS) saaie witte wand aan bij binnenkomst. Daar moet 
iets aan gedaan worden, vindt de supermarkt. Daarom deze oproep aan 
(amateur)fotografen.

naar lenie.vandemanakker@jumbo.
com en vermeld in de mail de locatie 
van de foto en je voor- en achter-
naam.

Foto’s die worden geselecteerd, ko-
men als een permanente expositie 
op de wand bij de winkelentree, 
voorzien van een omschrijving en de 
naam van de fotograaf. Als jouw foto 
wordt uitgekozen, ontvang je naast 
de ‘eeuwige roem’ een originele Nue-
nense Jumbo-shopper gevuld met 
heerlijke producten.

Stuur jouw mooiste foto van ons 
dorp in!
Voor de nu nog witte wand wordt een 
ontwerp gemaakt met daarin zoveel 
mogelijk foto’s van ons mooie dorp. 
Heb jij een prachtplaat van een heel 
bekend, markant of juist onbekend 
plekje in Nuenen, Gerwen, Nederwet-
ten of Eeneind? Een schitterende 
herfstfoto, een winters tafereel of een 
zonnig lente- of zomerbeeld? Alles 
mag en kan, zolang het maar laat zien 
hoe VRRKKS mooi ons dorp is.

Heb je niets in je archief, dan heb je 
nog even de tijd om er met je camera 
op uit te gaan. 

Stuur je mooiste foto in hoge resolu-
tie (meerdere MB’s) vóór 1 december 
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LINDEBLAADJES

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

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

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, 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

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.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 179,-
200 cm hoog p.m. € 189,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

040 - 209 72 41

Z O N D A G  2 8  N O V. 
VLOOIENMARKT Sport-
hal Reusel, Schutsboom 1. 
Kraamhuur € 25,- 9.00-16.00 
uur. T: 06-20299824. www.
timmermansevenementen.nl 

Pedicure: ALTA GRACE 
Ook voor de diabetes- en reu-
mavoet! Wil je een manicure 
dan kan dat. Ik kom ook aan 
huis! Laat je extra verwennen 
met gelakte nagels/voet-
massage. Cadeaubonnen te 
verkrijgen! Tel: 06-50571183.

GEVRAAGD: enthousiaste 
fitte man/vrouw die Stijn op 
maandag mee wil helpen 
met bedden plaatsen. Even-
tueel ook op woens- of don-
derdagochtend. Info Slaap-
studio Stijn 040-2840013.

Stichting LEVgroep Nue-
nen afd. Vluchtelingen-
werk zoekt vrijwilligers
om vluchtelingen te be-
geleiden en hen de weg 
te wijzen binnen de Nue-
nense samenleving. Voor 
meer informatie: De LEV-
groep. Berg 22 c, tel. 040-
2831675, ma. t/m do. van 
9.00-16.00 uur en vrij. van 
9.00-12.30 uur.

Stichting LEVgroep Nue-
nen afd. Vluchtelingen-
werk zoekt vrijwilligers
om vluchtelingen te onder-
steunen bij het opzetten 
van hun financiële admini-
stratie. Voor meer informa-
tie: De LEVgroep. Berg 22 c, 
tel. 040-2831675, ma. t/m 
do. van 9.00-16.00 uur en 
vrij. van 9.00-12.30 uur.

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

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

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

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/reparatie; 
Windows 7 / 8 / 10-, Ipad-, e-
mail-, virusscan install.; aank. 
advies. Tel. 040-2952567 / 06-
23854915.

KINDERKAMER S A L E

K E L D E R - O P R U I M I N G
BANKEN EETKAMERS KASTEN STOELEN VLOERKLEDEN SALONTAFELS

Corona update: 
Kijk voor actuele informatie over onze 

winkelmogelijkheden op www.profita.nl

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

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

K E L D E R S A L E

U bent van harte welkom 
in onze kelder-showroom. 
Kijk op de labels of vraag 
onze verkopers naar de 

opruiming. 

Opruiming wegens
verbouwing van onze kelder.

Bijna alles uit onze kelder 
kan weg tegen extra lage 

zelf-afhaal-prijzen. 
Deze showroommodellen 

zijn direkt leverbaar. 

Alles uit de Lifetime kinderkamer 
afdeling, m.u.v. de rood gemar-
keerde artikelen, 30% korting.

Zondag 7 november
geopend 11.00 - 17.00 uur

SCHOONHEIDS - PEDICURE SALON ANOUK

Maandag en donderdag geopend.
Behandelingen op afspraak 

06 - 21 95 02 96
Voor iedereen toegankelijk in een 

sfeervolle ruimte in Archipel Akkers 
Anouk Biermans

Margot Begemannstraat 9, 5671 CW  Nuenen
info.schoonheidssalonanouk@gmail.com

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 info@neworiental.nl | www.neworiental.nl
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.00. za t/m zo: 13.00-21.00. feestdagen: 13.30-21.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU 
NOVEMBER

* Mini loempia’s (6 stuks)

* Kipsaté (2 stuks)

* King Toe Yu

* Babi Pangang

* Foe Yong Hai 

* Szechuan Kai Pien

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

Voor 2 personen

€2195

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

BEZORGERS
NUENEN

Zin in een bijbaantje!

PER

DIRECT

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 wekenRond de Linde is op zoek naar:

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

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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Kerkberichten

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

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

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.         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 Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u 
straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

                                                                              

De crematiedienst voor Pia wordt gehouden op zaterdag 6 november om 
13.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 
te Eindhoven.

Aansluitend bent u welkom in de koffiekamer voor een informeel samenzijn.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Pia in het uitvaartcentrum van 
coöperatie DELA, gelegen naast bovenvermeld crematorium, op donderdag
 4 november van 19.15 tot 19.45 uur.

Toon de Groot

echtgenote van

c Eindhoven, 29 oktober 20215 Ammerstol, 9 augustus 1949

Pia de Groot-den Hoed

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij 
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw en ons mam

Ik zoek een woord,
een heel nieuw woord
dat niemand kent,
een woord dat zeggen wil
dat jij de allerliefste bent!

Raessenshof 41, 5671 KG Nuenen

Toon
Ralf en Bjorn

“Ik heb een heel fijn leven gehad”.

Waar je ook bent, ik zal het niet weten
niet in afstand of tijd te meten
maar ik heb je bij me, diep in mij
daarom ben je zo dichtbij.
Joke

Intens verdrietig nemen we afscheid van mijn lieve man, onze allerliefste 
papa en superopa

Theo Hermans
echtgenoot van

Joke Hermans - van Santvoort

Batavia, 23 juni 1936 Nuenen, 22 oktober 2021

Natalie & Michiel
Vronie & Sjors
Teddy & Wytze
Max
Sonja * & Joos
Koen
Freek & Nikki
Ties
Daan
Joke & Mike
Billie 
Ollie 

Correspondentieadres:
Raupplaan 15, 5673 AV Nuenen

Het afscheid heeft in besloten familiekring plaatsgevonden. Wij willen iedereen 
hartelijk danken voor hun steun en medeleven. Onze bijzondere dank gaat uit 
naar Savant Thuiszorg team Nuenen en Dr. S. van Dongen, huisarts.

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Mutsaers
Kapelplein 6
5683 AJ  Best
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst, die plaatsvindt op 
vrijdag 5 november om 17.00 uur in Crematorium Heeze, 
Somerenseweg 120, 5591 TN  Heeze.
Wilt u nog even bij Rita zijn, dan bent u welkom op vrijdag 
5 november van 14.00 uur tot 15.00 uur in 
uitvaartcentrum Mutsaers, Kapelplein 6, 5683 AJ  Best.

Tot ons verdriet, maar dankbaar dat ze tot het einde 
thuis kon blijven, is overleden

Rita Constandse - van der BeekRita Constandse - van der BeekR
Maria

weduwe van

Ad Constandse
Adrianus Marinus

* Eindhoven, 22 november 1924         † Nuenen, 31 oktober 2021

Best: 

Uithoorn:

Baarle-Nassau: 

Lieve moeder en oma van

Linda Constandse en Jan Verhagen
Josine, Teun

Emmie Constandse

Suzanna Constandse
Samson

Altijd vrolijke en opgewekte Rita voor

Allart en Liesbeth Constandse - van Ittersum

Evert en Vivienne Constandse - de Jongh

Kinderen en kleinkinderen

Laren (N.H.) :

Laren (N.H.) :

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 6 november: Géén viering 
in Nuenen, wel in Gerwen.
Zondag 7 november 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties: 
Zondag 7 november 11.00 uur: Jan 
en Drieka de Louw - van Happen; 
Geert Haex en Theo Saris; Piet Stap-
pers; Henk Donath; Willy Sluijter - de 
Leeuw; Martien Habraken; Annie van 
Doorn - van Loon; Henk van de Vorst; 
Wouda Swinkels - Meeuws (vanwege 
sterfdag); overleden familieleden 
Swinkels - Huijbers.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor Wereldmissieweek bedroeg in 
Nuenen € 297,31. Hartelijk dank hier-
voor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 6 november 18.30 uur: ge-
zinsviering, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van Eck.
Zondag 7 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers le-
den van de werkgroep. 

Misintenties: 
Gidy Beks - Verhagen; Cisca de Louw - 
van Casteren.

Mededelingen 
De opbrengst van de extra collecte 
voor Wereldmissieweek bedroeg in 
Gerwen € 71,55. Hartelijk dank hier-
voor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 november 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers leden 
van de werkgroep. 

Misintenties
Willem Renders en Wilhelmina Ren-
ders-de Louw.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor Wereldmissieweek bedroeg in 
Nederwetten € 69,10. Hartelijk dank 
hiervoor.

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

Op zondag 7 november is er weer 
een anders-dan-andersdienst. Deze 
wordt voorgegaan door ds. Marlies 
Schulz en begint om 10.00 uur in De 
Regenboog. Er wordt een collecte 
gehouden voor het Diaconaal In-
loophuis ’t Hemeltje in Eindhoven. 
Als u niet in de gelegenheid bent om 
naar de kerk te komen, kunt u de 
dienst via livestream volgen: ga naar 
onze website www.pgn-nuenen.nl/
verbinding en klikt u op de link voor 
de uitzending. Na afloop van de vie-
ring is er gelegenheid tot ontmoe-
ting bij een kop koffie of thee. U bent 
van harte welkom bij deze viering.

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 4 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Carolus Bor-
romeus, bisschop en martelaar; ge-
dachtenis van H. Vitalis en Agricola, 
martelaren.
Vrijdag 5 november. Eerste vrijdag 
van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis van het H. Hart 
van Jezus; gedachtenis van H. Odra-
da, maagd.
Zaterdag 6 november. Eerste zater-
dag van de maand. 09.00 uur H. Mis, 
votiefmis van het Onbevlekt Hart van 
Maria; nadien Lof met rozenhoedje.
13.00 uur gezongen H. Mis van het H. 
huwelijk.
Zondag 7 november. H. Willibrordus, 
patroon van Nederland. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis, gedachtenis van 
23ste Zondag na Pinksteren.
Maandag 8 november 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van de H. Gekroon-
de martelaren.
Dinsdag 9 november. 18.30 uur H. 
Mis, Wijding van de Basiliek van de 
Allerheiligste Verlosser (St. Jan van 
Lateranen); gedachtenis van H. Theo-
dorus, martelaar.
Woensdag 10 november. 07.15 uur. 
H. Mis, H. Andreas van Avellino, belij-
der; gedachtenis van H. Tryphon, Res-
picius en Nympha, maagd, martela-
ren.

Wijnproeverij     
Lionsclub Nuenen
Op vrijdagavond 19 november houdt Lionsclub Nuenen weer z’n traditio-
nele jaarlijkse wijnproeverij. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de proe-
verij vanwege de coronarestricties bij de deelnemers thuis plaatsvond 
wordt de plaats van handeling dit jaar John Geven Studio’s aan de Spe-
gelt 45-47 te Nuenen.

U kunt zich aanmelden door een e-
mail te sturen naar wijnproeverij@
lionsnuenen.nl.

Evenals in vorige jaren wordt de wijn-
proeverij in samenwerking verzorgd 
met Van Eyck Wijnkelders uit Hel-
mond, die de deelnemers een fascine-
rende tour door de grote Europese 
wijnlanden zal presenteren, vergezeld 
van simpele maar passende hapjes.
De proeverij sluit af met een gezelli-
ge borrel met wijnbar en de Lionsle-
den komen de bestelde dozen wijn 
achteraf op afspraak persoonlijk aan 
huis afleveren.
De opbrengst van de avond is be-
stemd voor de Nuenense Sinterklaas-
intocht en Wings of Support. Dit is 
een initiatief van KLM-medewerkers 
voor hulp aan minder bedeelde kin-
deren in de wereld door middel van 
het faciliteren van onderwijs, opvang 
en medische hulp. (www.wingsof-
support.org).

Lionsclub Nuenen nodigt u van harte 
uit om aan deze bijzondere wijn-
proefavond deel te nemen. 

Wijnproeverij     
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Berichtenbox NGN200

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 44

Oplossingen wk 43
E C H T B R E K E R P Y

M G E N T L E M A N R C

A S A R R A N G E R E N

R I J R C R E U E I D A

F E O D A L I S M E A F

V R L M D G S D R O A R

L S I I E T O T O T R I

E N G O A N A D O R S T

G E R N U I O O T E I S

E V D T T L M R N O U T

L E S N I P S N A C H T

R L T O P L A N K I E R

P R O T E S T

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

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

Kruiswoord

U M L A U T O P S L A G

E E E M S R U I G D

C O R D O B A T O E L A G E

H O R S K M A Z D U N

E M I R E T H E R T I P I

C E I N D E L A S E R M

B O E K A P

D C E L L O G E S E L K

E P O S E I C E L L E G O

B U N A S B B A N E P

A T T A C H E R E L I G I E

T R A N S L O N T R

N A P E L S O P E N E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku4 2
5 7 8 4
8 9 1 6

4
4 1 8 9 6 7

7
6 5 3 1

3 4 6 5
1 3

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

Horizontaal: 1 snob 6 wijnsoort 12 toetsontwikkelingsinstituut (afk.) 13 verheven stand 
14 muziekschijfje (afk.) 16 maatstaf 18 idee 19 bevestiging 20 drinkgerei 22 kloosteroverste 24 kraag 
25 kleurentelevisie 27 Griekse wijsgeer 29 droog 30 Sociale Werkvoorziening 31 roeipen 33 persoon 
35 uitgesloten aansprakelijkheid (afk.) 37 heidemeertje 38 balsport 39 biedt zich aan (afk.) 
40 public relations (afk.) 41 body mass index (afk.) 42 samentrekking v.h. middenrif 
44 voormiddag (afk.) 45 zoen 47 leerstelling 50 wortelkluit 52 vreemde munt 54 vertrager 
56 buitendijks land 58 kroon (afk.) 59 muzieksoort 61 vuursprank 64 Militaire Politie 65 kaassoort 
66 land in het Midden-Oosten 68 relevant 69 kapsel.
Verticaal: 1 ijshockeyschijf 2 rekening-courant (afk.) 3 deel v.e. vis 4 pl. in Engeland 5 gevangenis 
7 vestibule 8 eerste mens 9 mand 10 laatstleden (afk.) 11 leiding 15 havenarbeider 17 pasvorm 
18 voormalig staatsbedrijf 19 pl. in Israël 21 meterton (afk.) 23 zwachtel 24 Buitengewoon Onderwijs 
26 van de (afk.) 27 reisdeken 28 pl. in Amerika 29 dyne (afk.) 30 alstublieft (Franse afk.) 
32 eenheid van elektrische weerstand 34 sprookjesfi guur 36 oude vochtmaat 
41 Binnenlandse Strijdkrachten 43 knokploeg (afk.) 46 United Nations 48 zwaardwalvis 
49 met medewerking van 51 niet even 52 kaartspel 53 rekening 55 weerinstituut (afk.) 
57 naaldboom 59 hoofddeksel 60 vernis 62 handvat 63 oogholte 65 frater (afk.) 67 heden.

AANVECHTEN
AUTISME
AVONDPOST
BEVEN
BIDET
COMPAGNON
CONGRESHAL
ENFIN
GAPEN
GEHEIM
GEURIG
HAKMES
HANDIG
HOKKEN
KANTJE
KOKKIN
LOOIER
MEREL
NUDISTEN
OPMAAT
PARALLEL
PLOMP
PRIEEL
ROEDE
STAKER
TANTE
VERKAVELEN
WEIDS
WENSEN
ZIEKTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

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

Winnaar: week 42, Dhr. C. Meijvis, Nuenen.

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

VOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN
HEIDEPLANTEN, BLOEMBOLLEN,

POTCHRYSANTEN, ENZ.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Kerst 2021
AFHALEN & BEZORGING OP 25 & 26 DEC

KERST HIGH TEA  € 22,50
(BEIDE DAGEN AFHALEN TUSSEN 11.00-12.00 UUR)

KERSTMENU € 32,50
(BEIDE DAGEN BEZORGING TUSSEN 12.00-15.00 UUR)

(VANAF VRIJDAG 5/11 TE ZIEN OP DE WEBSITE)

O.A. KOUDE | WARME BUFFETTEN
(ZIE WEBSITE) 

BORRELPLANK
(EVT. MET WARME UITBREIDING) 

HIGH TEA
INFORMEER GEHEEL VRIJBLIJVEND NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN 

VOOR BESLOTEN DINERS, FEESTJES E.D. BUITEN ONZE OPENINGSTIJDEN

NIEUWE HERFSTSPECIALITEITEN
MAANDAG T/M ZATERDAG

AKOESTISCHE PANELEN GEPLAATST
DOOR BRAAT VISUALS CREATIONS

OPENINGSTIJDEN VAN 10.00 - 17.00 UUR
(WOENSDAG VAN 10.00 - 21.30) 

DE KEUKEN IS OPEN VAN 11.00 - 16.00

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€ 22,50
DRIE-GANGENMENU

€ 25,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

Drie-of Viergangen 
Maandmenu

VOORGERECHTEN
SALADE MET POMPOEN, 

GEITENKAAS & BALSAMICODRESSING
OF

VITELLO TONNATO
OF

POMPOENSOEP
OF

BOUILLON MET KRUIDIGE PANNENKOEKREEPJES
HOOFDGERECHTEN

SLIPTONGETJES MET REMOULADESAUS
OF

KABELJAUWFILET MET PESTO & ITALIAANSE HAM
OF

VARKENSHAAS MET CHAMPIGNONROOMSAUS
OF

KIPSCHNITZEL MET PREISELBEEREN
DESSERTS

PEPERNOTENPARFAIT
OF

GEBAKKEN APPELTJES 
MET VANILLE-IJS & SLAGROOM

OF
YOGHURT MET HONING & VERS FRUIT

NOVEMBER 
(WOENSDAGAVOND VANAF 17.30 UUR)

Lunch

Bezorging / Catering

Nieuw!

Marcando op weg naar jubileum-
concerten met nieuwe dirigent
Door Peter van Overbruggen

In 2020 bestond het Vocaal Ensemble Marcando 30 jaar. Om dat te 
vieren had het kamerkoor drie jubileumconcerten gepland. De toe-
passelijke titel luidde: ‘Marcando in Vogelvlucht’, met muziek over 
vogels in allerlei toonaarden en variaties. Dat concert was voor een 
deel ook een overzicht van 30 jaar koormuziek uit het repertoire van 
Marcando. Helaas heeft het koor die concerten vanwege de corona-
crisis moeten annuleren. De concerten kunnen nu hopelijk in het 
voorjaar van 2022 plaatsvinden.

tarist. Naast architectuur studeerde 
hij in zijn land klassieke muziek, 
compositie en orkestratie. Sinds 
2018 studeert hij compositieleer 
aan het conservatorium in Tilburg, 
waar zijn talent meteen werd ge-
zien. De première van zijn strijk-
kwartet vond plaats in Muziekge-
bouw Eindhoven. In 2020 werd een 
grootschalig werk van hem voor 
orkest en koor uitgevoerd in de 
concertzalen van Tilburg en Eind-
hoven bij Philharmonie Zuid en het 
Brabantkoor. Hij kreeg van Gaude-
amus Muziekweek de opdracht om 
een   liederencyclus te schrijven, die 
in première ging in Tivoli Vreden-
burg Utrecht, in een uitverkochte 
zaal. Hiermee won Amin de prijs 

Dat gaat dan gebeuren onder lei-
ding van de nieuwe dirigent: Amin 
Ebrahimi. Hij nam in oktober 2021 
het stokje over van Paul Gieles, die 
Marcando drie jaar voortvarend 
had geleid, voor het laatst nog op 
het landgoed Soeterbeek bij de zo-
merse 12-tuinendag. Amin Ebrahi-
mi werd onlangs door de koorle-
den als favoriet gekozen uit een 
aantal kandidaten die de afgelo-
pen periode bij het koor kwamen 
‘proefzwaaien’. 

Gedreven musicus, componist 
en dirigent
De 24-jarige musicus Ebrahimi 
werd geboren in Mashhad (Iran). 
Hij begon zijn muzikale reis als gi-

Marcando na afloop van het Mariaconcert o.l.v. Gerard van de Pas in 2003 in Nederwetten

Amin Ebrahimi dirigeert Marcando 
(afgelopen vrijdag gemaakt)

van de ‘Online Culturele Uitdaging 
van de Nederlandse Ambassade’. 
Amin volgt dirigeerlessen en is 
medeoprichter en dirigent van het 
Brabants Kamerorkest. Een veelbe-
lovend multi-talent dus.

Optreden met kerstprogramma
Het Vocaal Ensemble Marcando is 
verguld met deze gedreven diri-
gent. De eerste repetities heeft hij 
al met groot enthousiasme geleid. 
Het kamerkoor heeft er alle ver-
trouwen in dat 2022 met hem een 
bijzonder muzikaal jaar gaat wor-
den. Het eerste optreden onder 
zijn leiding vindt overigens al 
plaats op zaterdag 18 december. 
Marcando zal kerstliederen zingen 
bij Het Levend Kerstverhaal, in af-
wisseling met andere koren, tussen 
17.00 en 20.00 uur.
PS: In de vorige editie van Rond de 
Linde lazen we dat het recente con-
cert van Lenny Kuhr in de Lamber-
tuskerk in Nederwetten het ‘eerste 
concert ooit in die kerk’ geweest 
zou zijn. Nu gunnen we die eer na-
tuurlijk graag aan deze geliefde en 
sympathieke zangeres. Maar al in 
2003 (!) heeft Marcando een heus 
concert gegeven in de Lambertus-
kerk in Nederwetten, in een serie 
van drie Maria-fiets-wandel-concer-
ten op één dag. De andere twee 
concerten waren in de St. Genoveva 
te Breugel en de oude St. Clemens 
in Gerwen. Dus Marcando had -voor 
zover ik weet- de enige echte pri-
meur in Nederwetten….

Peter van Overbruggen
Voorzitter 

Vocaal Ensemble Marcando



ROND DE LINDE week 44 Donderdag 4 november 2021

Dosko 32 - Nederwetten 6-1

Doelpunten festijn in eerste helft
Door Louis Staals

De meegereisde Nederwetten supporters zo’n 20 in getal, konden niet 
geloven wat er in de eerste 45 minuten afspeelde bij Dosko 32 tegen hun 
vaandelteam. Alles wat mis kon gaan ging ook mis en al in de 4e minuut 
stond de 1-0 op het scorebord. 

ook nog de 6-0 van Yordy van Woer-
kom (broer van) op het score bord. 
Na enkele wissels keerde het getij 
voor Nederwetten. Ben van der Brug-
gen, Radi Zaharicv, Maarten van Ger-
ven en Stijn Theunissen kwamen in 
het veld en, wegens blessures en 
mede door het iets mindere fanatis-
me van de tegenstander kreeg Ne-
derwetten meer en meer vat op het 
spel. Roy Sleegers, Tola Taylor, de ge-
broeders van Es en Willem van Rooij 
vonden elkaar steeds beter en in de 
80e minuut werd Maarten van Ger-
ven in de 16 onderuitgehaald. De pe-
nalty die hier uit voort vloeide werd 
onberispelijk binnen geschoten door 
keeper Jordy van den Boogaard. 6-1.
1e helft 5-0, 2e helft 1-1. Laat het zo 
zijn dat we volgende week tegen 
Netersel op het niveau van de 2e 
helft beginnen.

Dennis van Woerkom rondde een 
fraai opgezette aanval mooi af met 
een onhoudbaar schot voor Jordy 
van den Boogaard. Na weer een 
vloeiende aanval, waar geen enkele 
Nederwetten speler een antwoord 
op had was het opnieuw Dennis van 
Woerkom die fraai afrondde. Weer 
dezelfde speler bracht de nummer 3 
op zijn naam. Dosko 32 was bedui-
dend sterker over alle linies en de elf 
van trainer Henri Maas hadden er 
geen antwoord op. In een scrimmage 
voor het Nederwetten doel kon 
Arthur Vleerakkers ook nog de 4-0 
achter de Nederwetten goalie from-
melen. Tot overmaat van ramp viel 
ook nog de 5-0 voor het rustsignaal 
door toedoen van Luuc Diederich.

Na rust leek het weer dezelfde kant 
op te gaan en in de 55e minuut kwam 

BCL óók bij Dutch Open
Badminton Club Lieshout heeft dit jaar met een delegatie een bezoek ge-
bracht aan de ‘Yonex Dutch Open’. Dit belangrijkste badmintontoernooi 
van Nederland wordt jaarlijks gehouden in Almere. De Lieshoutse bad-
mintonners gingen er overigens niet naar toe om zelf mee te doen: er 
heen gaan als toeschouwer was meer dan voldoende !

van het wervelende spel wat voorge-
schoteld werd. Omdat ze op de fina-
ledag naar Almere waren getogen 
konden ze dan ook de beste spelers 
aan het werk zien. De jeugdbegelei-
ding van Badminton Club Lieshout 
was ook bij de Lieshoutse delegatie: 
zij hebben volop inspiratie opge-
daan. Niet dat Badminton Club Lies-
hout er naar streeft om talenten op te 
leiden om in de toekomst Neder-
lands kampioen te worden, maar 
vooral inspiratie om de leuke sport 
badminton verder weg te leren. Bad-
mintonnen kan immers iedereen; 
van jong tot oud en ieder op zijn ei-
gen niveau. Leuk om de top eens aan 
het werk te zien, maar even leuk om 
de lokale jeugd te zien genieten van 
het leuke spelletje én sport die bad-
minton kan zijn.

Dutch Open
De ‘Yonex Dutch Open’ is het grootse 
badmintontoernooi van Nederland 
en wordt al jaren gehouden in het 
Topsportcentrum in Almere. Omdat 
het een open toernooi is kunnen ook 
buitenlandse spelers inschrijven. Ook 
dit jaar was dat het geval. Toch waren 
er enkele finale-wedstrijden waar de 
Nederlanders een rol in speelden. In 
de mix-finales mochten Robin Tabe-
ling en Selena Piek aan de bak tegen 
een Deens koppel. Hiermee stonden 
ook meteen de twee belangrijkste 
Europese badmintonlanden op de 
baan: Denemarken en Nederland. 
Ook in de damesdubbelfinale trad 
een Nederlandse aan: Cheryl Seinen. 
Cheryl heeft onlangs ook nog Neder-
land vertegenwoordigd op de Olym-
pische spelen in Tokio.

Échte top
De échte top van de sport badmin-
ton ligt echter buiten Europa. De éch-
te top komt vooral uit zuid-oost Azië. 
Zo speelden in de heren-singlefinale 
van de Dutch open een Indiër tegen 
een Singaporees en stonden ook in 
de heren-dubbel-finales Maleisiërs 
en Singaporese spelers tegenover el-
kaar. Ook tijdens de onlangs gehou-
den Olympische spelen in Tokio (Bad-
minton is een Olympische sport) wa-
ren er veel medailles voor de Aziaten.

Inspiratie
De Lieshoutse badmintonners geno-
ten echter volop, vanaf de tribune, 

Maud en Imke Steegs van de jeugd Bad-
minton Club Lieshout hadden duidelijk 
ook oog voor de mascotte van de Yonex 
Dutch Open.

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN 
Vrijdag 5 november
Brabantia VR30+2 - Ned. VR30+1 19.30 
Zaterdag 6 november
Nederwetten VE - Nuenen VE A 16.30
Zondag 7 november
Nederwetten 1 - Netersel 1  ........14.30 
Nederwetten 3 - SBC 10  ...............10.00 
Nederw. 4 - RKSV Nuenen 7  .......11.00 
ST De Valk/Dom. VR1 - Ned. VR1 12.00 

RKGSV GERWEN
Zondag 7 november
RKGSV 1 - Woenselse Boys 1  ......14.30
RKSV Nuenen 5 - RKGSV 2 ............12.00
RKGSV 3 - Pusphaira 8 .....................12.30
RKGSV 4 - Acht 6 .................................11.00
Woenselse Boys 11 - RKGSV 5 ....10.00
FC Eindhoven AV 3 - RKGSV 6  ...13.00
FC Cranend. VR2 - RKGSV VR1 ....13.15

Rikken bij de supportersclub RKSV Nuenen

Ria Hurkmans wint eerste 
wedstrijd seizoen 2021-2022
Na vorige week het seizoen 2019-2020 succesvol afgesloten te hebben 
was het deze week weer tijd om te starten met de competitie 2021-2022. 
Met een redelijk gevulde rik arena werd, nadat wedstrijdleider Hub de ta-
felindeling bekend had gemaakt, aangevangen met de eerste wedstrijd 
van het nieuwe seizoen. Er werd meteen volop strijd geleverd voor een zo 
hoog mogelijke score. Het was na het opmaken van de stand Ria Hurk-
mans die met 88 punten voor de pauze de leiding nam om daarna gehul-
digd te worden als verdiende winnaar en de eerste prijs in ontvangst 
mocht nemen.

Vrijdag 5 november is het geen rik-
ken in verband met het tonpraoten.
Vrijdag 12 november is weer de vol-
gende rikavond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen. Aanvang 20.00 uur en 
dan is ook weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden. Locatie ‘Oude Lan-
den’ Pastoorsmast 14 Nuenen. 
Voor informatie kunt u bellen naar 06 
-10289797 of 06-52696828.

Uitslag rikken 29 oktober:
1 Ria Hurkmans.  88 punten
2 Frans Foolen.  85 punten
3 Bennie de Louw. 76 punten
4 Gerry Dekkers.  67 punten 
5 Hennie v.d. Velden. 65 punten 
6 Henk Vrijaldenhoven.  43 punten
7 Wil Marquenie.  42 punten
8 Rinus van Hoof. 39 punten
9 Bernard de Louw.  38 punten
10 Ted Warmerdam.  37 punten

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de maand 
november de ingang van het EMK ter-
rein aan het Wettenseind.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wande-
ling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Ie-
dereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.

Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com.

Henri Maas en Nederwetten 
scheiden hun wegen 
Aan het einde van het seizoen zullen RKVV Nederwetten en Henri Maas 
na vier mooie jaren uit elkaar gaan. Meestal wordt om de twee á drie jaar 
van trainer gewisseld, maar vorig seizoen was geen moment om uit el-
kaar te gaan, daarvoor was de sfeer en samenwerking te goed. Zowel 
Henri, als Nederwetten wilden met een volledig seizoen op een volwaar-
dige manier afscheid kunnen nemen. 

Voorzitter Willy Raaijmakers: “Henri 
heeft onze selectie op een erg prettige 
manier geleid. Hij is een type dat inte-
resse toont in mensen en in de vereni-
ging. Betrouwbaar en verantwoorde-
lijkheid zijn ook woorden die goed bij 
hem passen. We willen Henri daarom 
van harte bedanken voor de goede, 
constructieve samenwerking.” 

Henri en het Nederwettense vaan-
delelftal richten zich op een mooi af-
scheidsseizoen in de vijfde klasse C. 
“In deze klasse kan iedereen -een uit-
zondering daargelaten- van elkaar 
winnen. Mijn spelers en ik gaan elke 
week voor het maximale en dat zullen 
we zeker blijven doen.” Aldus Henri. 

Team 35plus TV Nederwetten 
kampioen!
Op vrijdagavond 29 oktober werd op de tennisbanen van TV Nederwetten ge-
tennist om de kampioensbeker van de KNLTB 35+ competitie. De eerste en 
tweede geplaatste teams kwamen tegen elkaar uit op de allerlaatste speeldag 
en hadden voor aanvang van de wedstrijd dezelfde stand in ranking. Na een ui-
terst spannende strijd werd het pleit beslecht door het team van Nederwetten. 

Namen van de spelers van het team: Hilde, Patrick, Dennis, Linda, Wendy, Dennis. José 
(niet op de foto), Albert (niet op de foto)

Weer een gediplomeerde 
trainer voor LONU!
Deze maand is Janneke Kempers met vlag en wimpel geslaagd voor de 
ALT2 opleiding van de atletiekunie. Janneke is al geruime tijd lid van 
Loopvereniging Nuenen (LONU), heeft veel loopervaring en nam af en 
toe al een klein groepje lopers onder haar hoede. Dit beviel haar zo goed 
dat ze niet lang na hoefde te denken over de vraag of ze interesse had om 
de opleiding tot hardlooptrainer te volgen. 

We starten iedere dinsdag- en don-
derdagavond om 19.15 uur vanaf ons 
clubgebouw aan het Wettenseind. 
Voor meer informatie kun je ook te-
recht op www.lonu.nl

Samen met drie lopers van LOGO is 
Janneke in juni gestart aan deze leu-
ke praktijkgerichte opleiding. Tijdens 
een aantal workshops zijn o.a. zaken 
als trainingsopbouw, voorbereiding, 
waar moet je rekening mee houden 
tijdens de training en observatie van 
lopers theoretisch behandeld en in 
de praktijk geoefend. Door Covid-19 
en de zomervakantie duurde de op-
leiding wat langer dan gepland, maar 
uiteindelijk zijn alle deelnemers dan 
toch geslaagd. Gefeliciteerd Janneke 
en welkom bij het LONU trainers-
team!
Mocht jij nu ook zin hebben om in 
groepsverband te gaan hardlopen, 
meld je dan aan via info@lonu.nl. We 
nodigen je dan graag uit om zelf te 
ervaren hoe motiverend en stimule-
rend het is om in een groep te lopen. 

Ouderen willen  
anderhalve meter 
en mondkapje terug
Overal weer anderhalve meter af-
stand houden, mondkapjes dragen in 
winkels en openbare gebouwen en 
strengere controle op de coronatoe-
gangspas zijn volgens ouderen goede 
maatregelen om de oplopende coro-
nacijfers aan te pakken. In een peiling 
van ouderenorganisatie ANBO zegt 
bijna 90% van de 65-plussers voor-
stander te zijn van extra maatregelen.

De ongeveer 9.000 ouderen die de 
enquête hebben ingevuld pleiten 
met name voor maatregelen waar-
mee het voor iedereen mogelijk blijft 
om de deur uit te gaan. Er is maar 
weinig steun voor een avondklok, 
het sluiten van de scholen of een be-
perking van het bezoek thuis.
Bijna de helft van de ouderen (44%) 
zegt in de peiling dat de versoepelin-
gen op 25 september er niet toe heb-
ben geleid dat ze nu vaker naar een 
restaurant of drukke plek gaan. 14% 
zegt dat ze dat in het begin wel de-
den, maar nu toch meer thuis blijven 
omdat de besmettingscijfers zo snel 
oplopen.
Van de ouderen die de enquête in-
vulden, is bijna 93% gevaccineerd 
tegen corona. Zij willen in grote 
meerderheid graag een derde prik, 
als ze deze kunnen krijgen. Zo’n 50% 
krijgt deze het liefst zo snel mogelijk. 
www.anbo.nl

POPEI Platenbeurs
Zondag 21 november is het weer tijd 
voor het gezelligste muziekfeestje 
van Eindhoven: de POPEI- platen-
beurs! Aanvang: 11.00 uur. Entree: 
gratis (alleen toegankelijk met een 
geldig coronatoegangsbewijs).
Vele meters aan lp’s, cd’s en singles 
binnen in de zaal van POPEI: een ide-
ale setting voor platendraaiers, pla-
tenboeren en platensnuffelaars. Kom 
gezellig scharrelen door de bakken 
en misschien vind je wel die plaat die 
je altijd al zocht! En de entree? Die 
bedraagt nog steeds nul euro. Meer 
informatie: www.popei.nl
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gevestigd te Lieshout

Vacature

Wat bieden wij?
• Een markt conform contract, inclusief ingerichte bus, iPad en GSM
• Een intensieve opleiding en coaching
• Professionalisme
• Een zeer afwisselende job en grote variatie in werkzaamheden
• Een dynamisch team met leuke collega’s

Functie eisen:
• Je genoot een technische opleiding of gelijkaardig door ervaring
• Je bent handig, kan probleemoplossend denken en zelfstandig werken
• Sanitaire kennis is een pluspunt
• Je bent ondernemend, werkt nauwkeurig en je bent een team speler
• Je bent communicatief
• In bezit van een rijbewijs
• Je bent fl exibel

Solliciteren?
Je sollicitatie is welkom op info@resporepair.nl

Respo Repair Service is meer dan 50 jaar specialist in het repareren van esthetische schades in en rondom woningen. 
Wij hebben speciale procedures ontwikkeld om inkepingen, krassen, deuken, putjes,… te herstellen in diverse harde materialen. 
Onze reparaties worden vakkundig en op een hoogwaardige manier afgewerkt. Door onze unieke reparatieprocedés lossen we 
uw schadeproblemen perfect op zonder aan kwaliteit in te leveren. Als expert in reparaties kan u op ons rekenen voor diverse 

reparaties aan uw sanitair (bad, douche,…), badkamermeubelen, aanrechtbladen, kozijnen, tegels e.d. 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Monteur / reparateur
Functieprofi el:

Als monteur bij Respo Repair Service ga je zelfstandig op pad met een bedrijfsbus. Je bezoekt particuliere en zakelijke klanten 
om ter plekke de oppervlakteschade aan bijvoorbeeld sanitair, kozijnen, aanrechtbladen, tegels,…. te repareren. 

Daarnaast plaats je als reparateur ook inzetbaden en inzetdouches.
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