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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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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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De Vallestappers 
wandelen voor 
de vijfde keer 
voor de Doctors
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   1 29-01-2021   15:13

Allerzielen-
concert 2021 
in teken van 
contrasten

Afscheid 
van Scouting 
Rudyard Kipling 
voorzitter 
Ineke Wij� elaars 

8 Insprekers bij debat   
over bundelroutes
Door Gerrit van Ginkel

Op de raadsvergadering van 4 november meldden zich liefst 8 insprekers 
die hun zegje wilden doen over het op de agenda staande voorstel van de 
bundelroutes. Bijna alle insprekers gingen nader in op toename van de 
verkeersbewegingen op de Smits van Oyenlaan en de Geldropsedijk. 

de regio gesproken en men maakte 
zich zorgen over de betrouwbaar-
heid van de fijnstofcijfers.

Cijfers ontbreken
De Combinatie voorspelde dat het 
College nog verschillende keren bij 
de raad terug zal komen. We kunnen 
niet beslissen omdat de cijfers ont-
breken. Waar wil de wethouder naar 
toe en waarom lopen wij weer voor-
op. Waarom doen we niets bij de 
Smits van Oyenlaan aan de veiligheid 
en de rotondes op de Geldropsedijk.
Het CDA deelt alle zorgen die in Nue-
nen leven over de verkeersveiligheid. 
Men wil 2 fietstunneltjes op de Smits 
van Oyenlaan, die werken zeer pre-
ventief. De partij wil weten wat de 
dekking is en kijken uit naar de sa-
menhang met andere gemeenten.
Natuurlijk Nuenen zag veel voorbe-

Het voorkomen van sluiproutes had 
de voorkeur van de VVD. Zonder in-
zicht in de kosten was het echter 
voor die partij onmogelijk om met 
het voorstel mee te gaan.
GroenLinks had respect voor de uit-
werking van het voorstel.
De PvdA bemerkte een grote betrok-
kenheid bij de inwoners maar voor-
zag ook dat ze het niet iedereen naar 
de zin konden maken vanwege eer-
dere besluiten in de regio. Verder 
hield de partij een warm pleidooi 
voor het sanctioneren van snelheids-
overtredingen op de Smits van Oyen-
laan en voor veiligheidsvoorzienin-
gen voor fietsers.
Voor D66 geldt dat we de problema-
tiek regionaal moeten oplossen. Er is 
gedragsverandering nodig en we 
moeten meer met de bus en minder 
met de auto. Wanneer wordt er met 

Sinterklaasparade Nederwetten
Over een paar dagen is het weer zover en komt Sinterklaas naar ons land, 
gelukkig zal hij ook dit jaar weer een bezoekje brengen aan ons mooie 
dorpje Nederwetten.

Route Sinterklaasparade:
13.45 uur verzamelen op het kerkplein, 
de parade vertrekt om 14.00 uur rich-
ting de Soeterbeekseweg, Zandstraat, 
Eeuwselsestraat, Nieuw ervensestraat, 
Bloemhoeve, Ten Hout, De Koppel, 
Bloemhoefstraat, Hoekstraat en ein-
digt voor Brasserie de Kruik.

Op zondag 21 november 
2021 starten we om 14.00 
uur met een heuse Sinter-
klaasparade, er zal vanal-
les te zien en te horen zijn. 

Na afloop van de parade kunnen de 
kinderen in het dorp op zoek gaan 
naar de pieten. De pieten zullen op 
een aantal punten in het dorp staan 
waar de kinderen met hun stempel-
kaart een spelletje kunnen doen en/
of iets lekkers kunnen halen. Sinter-
klaas zal met zijn hoofdpiet weer 
door het dorp lopen zodat hij ie-
dereen even gedag kan zeggen.

GLOW bij molen De Roosdonck, van 6 t/m 13 november

Nog enkele dagen    
licht in de duisternis
Door Mariët Jonkhout

“In 2019 was Vincentre al betrokken bij GLOW en zijn de 69 zonnebloemen 
als eerbetoon aan Vincent van Gogh al in Eindhoven te bewonderen ge-
weest”, vertelt Simone van der Heiden, directeur van Vincentre. Het is de 
dag voor de o�  ciële ontsteking van de lichten van de zonnebloemen en 
we zitten, samen met Jack Aldenhoven, Fons Linders en Hennie Merks in 
de gezellige huiskamer van Hennie bij de molen aan de ko�  e. Buiten lo-
pen al diverse bewonderaars over het Kabouterpad om de bloemen van 
dichtbij te bekijken.

Jack en Fons maken zich al een tiental 
jaar hard voor het terugbrengen van 
het landschap in de oorspronkelijke 
staat uit de tijd van Van Gogh. Fons: 
“we willen zoveel mogelijk mensen 
laten genieten van dit prachtige ge-
bied en daarom brengen we het 
stapsgewijs en met hulp van veel vrij-
willigers terug in de oude staat. Het 
plaatsen van een aantal knotberken is 
hiervan een voorbeeld. Hierdoor ziet 
het landschap er weer uit als een pen-
tekening van Vincent. Maar ook het 
inzaaien van de rogge en het op ou-
derwetse manier oogsten ervan en 
het opbinden in schoven en een mijt 
zijn inmiddels jaarlijks terugkerende 
evenementen. Voor de toekomst 
hebben we nog veel meer ideeën die 
oude tijden doen herleven.”.

Afgelopen vrijdagavond hadden de 
bewoners van onder meer Akkers en 
de Van Lenthof de primeur. Zij moch-
ten samen met hun verzorgers vast 
rustig een kijkje komen nemen voor-
dat de duizenden bezoekers toe-
stroomden. De zonnebloemen zijn 
nog te bewonderen tot en met zater-
dag 13 november. Naast de zonne-
bloemen zijn er in het centrum nog 
meer activiteiten om van te genieten. 
Zo hebben de basisscholen een ex-
positie van tekeningen in etalages 
van winkels samengesteld en heeft 
de horeca gezorgd voor speciale 
‘Zonnebloem-arrangementen’ die je 
beslist niet mag missen. Kom wel lo-
pend of op de fiets. De sfeerverlich-
ting wijst je de weg.

“Ongeveer een half jaar geleden zijn 
we met de GLOW-directie in gesprek 
gegaan om te kijken of het mogelijk 
was dit jaar de zonnebloemen naar 
Nuenen te halen en zo wat licht in de 
duisternis te brengen”, vervolgt Simo-
ne haar verhaal. “Ik wist precies waar 
ik ze wilde hebben, want wat is er 
mooier dan het landschap bij De 
Roosdonck, het landschap dat met-
een doet denken aan de tijd dat Vin-
cent in Nuenen schilderde? Nu ben ik 
niet de baas over deze grond, dat zijn 
Jack en Fons, dus ik heb hen meteen 
gebeld met mijn idee en zij waren 
ook direct enthousiast. Zij zijn al jaren 
bezig de omgeving van de molen 
toegankelijker te maken en te verster-
ken met respect voor het landschap. 
Het beeld dat je de zonnebloemen op 
bijna heilige iconische grond laat 
zien, met ook nog het aardappele-
tershuisje in de buurt, zorgt dat je 
Nuenen wereldwijd op de kaart zet.”

reiding en ontdekte een verlenging 
van de eerdere commissievergade-
ring. Ze wil een snelheid voor de 
A270 en handhaving bij 100km.
W70 had grote zorgen over de haal-
baarheid van de cijfers. Welke cijfers 
kloppen: die van de bewoners of die 
van de bureaus.
Een door onder meer W70 ingedien-
de motie handelde over Nuenen-
West. Er volgde een opdracht aan de 
burgemeester om externe verken-
ners aan te trekken die over Nuenen-
West onderzoek doen welke alterna-
tieven haalbaar zijn en te streven 
naar een maximum draagvlak en in 
februari 2022 een samenvatting te 
geven van de conclusies van de ver-
kenners en een eerste tussenrappor-
tage voor te leggen. De motie werd 
unaniem aangenomen.

Amendement
Door W70 en D66 werd een amende-
ment ingediend dat toegevoegd 
diende te worden aan het raadsvoor-
stel. Het amendement handelde on-
der meer over wanneer het College 
de onderhandelingen oppakt en met 
verder uitgewerkte, onderbouwde 
voorstellen komt met hierin a) gevol-
gen voor de leefbaarheid, b) finan-
ciële gevolgen voor Nuenen en c) een 
fasering qua uitvoeringsmomenten, 

na overleg met provincie en regio 4. 
Voorgesteld werd om prioriteit in de-
ze fasering aan te brengen voor de 
werkzaamheden, conform de aanbe-
velingen rondom de Smits van Oyen-
laan en de A270.
Het amendement werd unaniem 
aangenomen. Bij de behandeling van 
het agendapunt werd door meerdere 
fracties ingebracht dat de inbreng 
van de regiogemeenten nog niet 
kenbaar waren en dat de bijdragen 
van die gemeenten, de regio en de 
provincie niet verwerkt waren.

Geslaagde inloopbijeenkomst 
herontwikkeling Vinkenhofjes
Op 18 oktober organiseerden wij, van Helpt Elkander, een inloopbijeen-
komst in de Jo van Dijkhof voor omwonenden en andere belanghebben-
den van de Vinkenho� es. Wij willen op deze plek 120 nieuwe woningen 
bouwen. Wij vinden het belangrijk om van omwonenden en andere be-
langhebbenden te weten wat zij waardevol vinden en wat hun wensen 
zijn. De opkomst was groot, er was veel interesse en er zitten waardevol-
le suggesties bij. Daar zijn we erg blij mee.

Scenario’s
Samen met KAW - de architect - leid-
den we bezoekers die middag langs 
panelen waar we 4 scenario’s presen-
teerden:
1:  bouwhoogte glooiend een laag 
 model
2:  bouwhoogte glooiend omhoog
3:  vrij in het park
4:  Vinkenhofjes 2.0

Bezoekers konden ideeën en sugges-
ties met geeltjes op de panelen plak-
ken. Zo ontstond een goed beeld dat 
richting geeft aan voorkeuren en din-
gen waar we als Helpt Elkander oog 
voor moeten hebben, o.a. ruimte voor 
ontmoeting, voldoende groen en par-
keergelegenheid.

Meedenken
Bezoekers konden ook meedenken en 
reageren op een aantal thema’s, zoals 
de manier van samenwonen met el-

kaar, de uitstraling van de nieuwbouw 
en de veiligheid rondom de nieuwe 
Vinkenhofjes. Een mix van nieuwe be-

woners, jong en oud, veel lichtinval en 
focus op groen, kwamen veel terug in 
de reacties.

Klankbordgroep
Bij de uitnodiging voor deze inloopbij-
eenkomst hebben we bezoekers ge-
vraagd deel te nemen aan een klank-
bordgroep. In deze klankbordgroep 
zijn omwonenden vertegenwoordigd 
uit de wijk die mogen meepraten en 
meedenken. We hebben hiervoor ne-
gen aanmeldingen ontvangen en daar 
zijn we heel blij mee. De klankbord-
groep komt in week 47 voor het eerst 
bij elkaar om kennis te maken.

Vervolg en masterplan
Met de ideeën en suggesties van de-
ze inloopbijeenkomst en de inbreng 
van de klankbordgroep gaat KAW 
aan de slag om een masterplan vorm 
te geven. 
Dat plan bespreken we - naar ver-
wachting in januari - met de gemeen-
te. Daarop organiseren we weer een 
inloopbijeenkomst om de volgende 
stap te presenteren en met omwo-
nenden en andere belanghebben-
den te bespreken.
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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:

Op dinsdag 23 november vind er een huis 
aan huis inzameling plaats van HET GOED 
voor al uw textiel. 

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

dek welke vorm van pleeg-
ouderschap bij jou past en 
doe de test op www.open-
jewereld.nu/groenlicht en 
meld je vrijblijvend aan 
voor de online informatie-
bijeenkomst op 15 novem-
ber via https://pleegzorg.
combinatiejeugdzorg.nl

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?’ Jon-
geren die de enquête invullen, 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 ie-
dereen 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. 

Wekelijkse tips
Om u met een gerust gevoel de donkere (feest)dagen in 
te laten gaan, geven wij u de komende weken tips en in-
formatie. Meer weten of alvast wat tips lezen? Ga naar 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of www.politiekeur-
merk.nl/preventietips.

Deze week: Openbreken van deur of raam 
Bijvoorbeeld met een breekijzer of schroevendraaier.

Voorkomen door: Overweeg uw ramen te voorzien van 
grendels met sloten, een oplegslot of dievenklauwen. En 
voor deuren is het aan te raden deze te voorzien van een 
anti-inbraakstrip. Vraag een PKVW-bedrijf om advies.

WEEK VAN DE PLEEGZORG
Van 3 tot en met 10 november is de Week van de Pleeg-
zorg. Even wat aantallen en cijfers:

• Het aantal kinderen in Nederland dat wacht op plaat-
sing bij pleegouders: 869 kinderen (op 31 december 
2020)

• 50% van de kinderen wacht op deeltijdpleegzorg
• Wervingsdoelstelling: 3.500 nieuwe pleegouders per 

jaar
• Resultaat 2020: 2.647 nieuwe pleegouders: dat zijn ruim 

850 nieuwe pleegouders te weinig.
• In Zuidoost-Brabant is er vooral een tekort aan pleeg-

ouders die langdurig of kortdurend voor een kind wil-
len zorgen.

Om de toekomst van ieder kind dat wacht op een plek in een 
pleeggezin groen licht te geven, hebben we jou nodig. Ont-

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 huisbe-
zoeken 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.

RAADSVERGADERING   
11 NOVEMBER 2021
De vergadering begint om 19.30 uur. Met inachtneming 
van de RIVM maatregelen is er geen publieke tribune en 
zijn er geen zitplaatsen voor de pers in de raadzaal. De 
raadsvergadering is voor iedereen live te volgen via nue-
nen.nl/gemeenteraad - ook voor vergadering gemist!

Onderwerpen
• Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-

2025
• 10 Belasting- en legesvorderingen 2022
Bekijk alvast de onderwerpen die op de agenda staan via 
nuenen.raadsinformatie.nl

Inspreken? Meldt u aan via nuenen.nl/invloed-uitoefenen-
spreekrecht
• 11 november - Raadsvergadering - aanmelden vóór: 

woensdag 10 november 2021, 12.00 uur

NUENEN VEILIG
Donkere Dagen O� ensief 
weer van start
Donkere dagen bieden in-
brekers veel voordelen. Zo 
weet een inbreker bij een 
onverlicht huis gemakkelijk 
dat er niemand thuis is en 
kan een inbreker in een on-
verlichte woning makkelij-
ker ongezien zijn slag slaan. 

alleen    samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirusrijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Extra coronamaatregelen, 
meer aandacht voor basisregels

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. De besme	ingen moeten omlaag. 
Daarom is per 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht. 

De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.

4 november 2021

Per 6 november ook:

In het openbaar vervoer en in vliegtuigen.

In het personenvervoer, zoals taxi’s.

Deze adviezen gelden per direct:

Werk minstens de hel� van de tijd thuis.

Vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits.

Per 6 november ook:

Op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes,
perrons en stations, en op het hele vliegveld.

In publieke binnenruimtes, zoals winkels en
bibliotheken.

In het mbo en hbo en op universiteiten.

Bij bezoek aan contactberoepen, zoals kappers en
masseurs.

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

Testen1,5 meter is een 
veilige afstand.

Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

Horeca, zoals cafés en restaurants.*

Evenementen, zoals festivals en professionele 
sportwedstrijden.

Kunst en cultuur, zoals theaters en bioscopen.

Terrassen.

Doorstroomlocaties bij kunst en cultuur, zoals musea 
en monumenten.

Doorstroomevenementen, zoals kermissen, 
met uitzondering van jeugdactiviteiten. 

Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 
18 jaar.

Binnensportlocaties, inclusief sportkantines*, 
kleedkamers en andere faciliteiten, vanaf 18 jaar.

* Met uitzondering van a�alen

Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar je een
coronatoegangsbewijs nodig hebt.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs
nodig:

Hier draag je verplicht een 
mondkapje:
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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

Voor de beste
Service en Kwaliteit!

4 Hamburgers +
4 Slavinken ................................. 8,95
Runder Schnitzels
..............................................................3 stuks 7,95
Burger Con Carne
“Heerlijke Mexicaanse Burger”  ..........per stuk 1,95
Gebraden Rosbief
.......................................................... 100 gram 2,50
Hachee +
Rode Kool + Puree
“Kant en Klaar, uit eigen keuken”  ................... 6,50
Beef-on-Stock
“Heerlijke Spies van Biefstuk met Ontbijtspek”
 ......................................................... 100 gram 2,75

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

GEMAK

SPECIAL

heerlijk van vis
Parkhof 8 Nuenen   |   040 303 46 12   |   info@vanvis.nl   |   www.vanvis.nl

Jouw situatie, jouw verzekeringen 
op maat.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Wij zijn er voor jou.

Park 26-28, Nuenen  |  040 - 263 59 00  |  nuenen@veldsink.nl  |  veldsink.nl

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen 
je graag.

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Jo van Dijkhof 110, Nuenen

WINTER VEKOOP 
JO VAN DIJKHOF

ZA 20 NOVEMBER ‘21
  13.00-15.00

Bewonder de grootste 
najaarscollectie voor plussers 

ooit in Archipel Jo van Dijkhof. 

W W W . H O F F M A N S M O D E O N L I N E . N L

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:
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Vecteezy.comVecteezy.com

Carnaval

Raoden Maor; wie trekt de kar   
van de Raod van Zatterdag?
Je hoort het overal, het gonst in Nuenen en omstreken van de geruchten 
over de nieuwe carnavaleske hoogheden. Wie gaat tijdens carnaval 2022 
de scepter zwaaien over ons prachtige dorp? De PKC van de Raod van Zat-
terdag heeft dit keer vijf nieuwe aanwijzingen losgelaten:

Heb je al een idee? Of ben je zojuist 
op een verkeerd spoor gezet? 
De laatste twee aanwijzingen zullen 
op social media en tijdens onze wissel 
bekend gemaakt worden. Houd onze 
facebookpagina, Raoden Maor en 
onze Instagrampagina in de gaten!

5.  Het gras is altijd groener.
6.  Een Hollandse of toch een 
 Nuenense nèje?
7.  Geboren en getogen.
8.  Het is niks nieuws.
9.  Is het druk?

Vecteezy.com

Nieuwe hints….wie wordt de   
hoogheid van Dwèrsklippelgat?
Heb jij je buurman al eens diep in de ogen gekeken? Stiekeme verdenkin-
gen geuit richting die vriendin die ‘ineens’ minder tijd heeft? Of waren de 
eerste hints al zo duidelijk dat jij het zelfs al denkt te weten. Het zoemt in 
elk geval al rond in Nuenen. En misschien met de aanvulling van de drie 
nieuwe cryptische hints hieronder helemaal….:

Heb jij je buurman al eens diep in de ogen gekeken? Stiekeme verdenkin-

Nieuwe hints …. wie wordt de nieuwe 
jeugdhoogheid van de Dwèrsklippels?
Dat is toch spannend hè? Misschien zit de nieuwe prins of prinses gewoon 
naast je in de klas? Of sta je er elk weekend mee op het sportveld? Lastig 
vooral ook voor hem of haar om niks te verklappen. Maar misschien had 
jij na de eerste hints van vorige week al een idee.

Hint 6 …. Instagram is mijn 
   grootste vriend

Nou? Weet je het nu? Zo niet, dan 
niet getreurd. Volgende week komen 
we weer met nieuwe tips. Nog maar 
een paar weken en dan is sowieso de 
spannende onthulling. Kom jij zater-
dagmiddag 27 november ook gezel-
lig naar het Jeugd Dwèrsdebuut in 
Het Klooster? Volg ons ondertussen 
op social media via Instagram (de_
dwersklippels) en Facebook. 

Hier volgen in elk geval weer lekker 
drie nieuwe:

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
Hint 4 …. We doen ons stinkende 
   best om er een te gekke 
   carnaval van te maken
Hint 5 …. Tijdens carnaval is het 
   dubbel feest   dubbel feest

Prinsenbal Nederwetten

Wie wordt de nieuw prins(es)    
in Nederwetten? 
Komend weekend organiseert CV De Wetters haar prinsenbal waarbij we 
onze nieuwe kartrekkers zullen presenteren. Zaterdagavond 13 novem-
ber zullen ze om 22.22 uur gepresenteerd worden.

Kijk voor meer informatie ook op 
www.cvdewetters.nl. Je bent van 
harte welkom in de MFA om dit spek-
takel mee te maken.

De toegang is gratis maar neem wel 
je QR code én ID mee want we moe-
ten die aan de deur controleren. Het 
zou zonde zijn als we je niet binnen 
mogen laten als je die niet kunt laten 
zien! 

De avond begint om 20.00 uur en zal 
plaatsvinden in de Multi Functionele 
Accommodatie (MFA) De Koppel 1 in 
Nederwetten. We gaan eerst afscheid 
nemen van Prinses Rizada en haar 
adjudanten Barbudo en Pelliroja.

Hier volgen alle aanwijzingen nog 
een keer zodat het wellicht nu duide-
lijk zal zijn welke nieuwe prins(es) ons 
voor zal gaan komende carnaval. Vul 
het formulier in en maak kans op een 
mooie prijs.

Nieuws uit   
het Narregat
Vorig weekend werden wij als PKC ge-
dwongen om een extra tip te verstrek-
ken aan de leden van CV De Narre-
Kappen. Op een slinkse manier had 
het bestuur, of een van de bestuursle-
den, zo veel mogelijk mensen opge-
trommeld om bij de onthulling van 
het vernieuwde Gerwin beeldje pre-
sent te zijn. Om iedereen gemotiveerd 
te krijgen om aanwezig te zijn, ver-
meldde het bestuurslid in de betref-
fende oproep dat wij als PKC tijdens 
de onthulling een extra tip zouden 
geven over de nieuwe hoogheden.

Wij wisten echter nergens van en 
voelden ons toch wel wat onder druk 
gezet. Uiteindelijk hebben we na 
goed overleg met de nieuwe kartrek-
kers toch maar toegegeven. En weer 
een gewaagde tip verstrekt aan alle 
raaiers, jagers en raadsleden. Omdat 
we niemand voor willen trekken leek 
het ons wel zo eerlijk om deze tip met 
iedereen te delen. Vandaar dat we 
deze keer geen twee, maar drie tips 
wereldkundig maken.

Tip:
9 Zij hebben slechte gewoontes
10 Ze vertonen 
 grensoverschrijdend gedrag

Extra tip: Geen Broekkie

het Narregat
Nieuws uit   
het Narregat
Nieuws uit   
het Narregat

Hint 1 ….  Voetjes van de vloer
Hint 2 …. Het komt iedere keer 
   weer terug
Hint 3 …. Driemaal is scheepsrecht
Hint 4 …. De kleur is oranje
Hint 5 …. De naam heeft 
   3 betekenissen
Hint 6 …. De hoogste tijd

Weet je het nu? Zo ja, mondje dicht. Zo 
niet; volgende week lichten we weer 
een paar tipjes meer op ‘van de sluier’. 
Wij tellen in elk geval al af naar het 
Dwèrsdebuut zaterdag 27 november 
in Het Klooster. Tel jij mee? Volg ons 
ondertussen op social media via Insta-
gram (de_dwersklippels) en Facebook. 

Afscheid van Scouting Rudyard 
Kipling voorzitter Ineke Wij� elaars 
Afgelopen zaterdag 6 november was het eindelijk zover, het afscheid van 
de voorzitter van Scouting Rudyard Kipling. Omdat we het met z’n allen 
wilde vieren hebben we vanwege alle maatregelen het helaas vaak moe-
ten uitstellen, maar eindelijk was het zover! Samen met leden en verschil-
lende vrijwilligers is er afgelopen zaterdag stilgestaan bij het afscheid 
van onze voorzitter Ineke Wijffelaars.

verplaatsen naar de blokhut, de reali-
satie van een compleet nieuw mate-
riaalhok en de groei van een prachtig 
nieuw (speel)bos. Ineke is betrokken 
geweest bij al deze, en nog veel meer 
veranderingen. Gelukkig mag onze 
groep hier nog lang van nagenieten.

En bij een afscheid hoort natuurlijk 
iets, een cadeau! Een tamme kastan-
jeboom voor Ineke is midden in ons 
bos geplaatst. ‘Een boom die nu al 
prachtig uitloopt en elk jaar weer een 
stuk verder groeit. Een boom die echt 
hoort bij het nieuwe inheemse bos 

Afgelopen zaterdag waren we samen 
om te kijken naar alles wat er ge-
beurd is in de tijd dat Ineke voorzitter 
was van onze scoutinggroep. Denk 
bijvoorbeeld aan de hervorming van 
diverse vrijwilligersschillen die een 
actievere betrokkenheid bij leiding 
en jeugdleden hebben gekregen, en 
daarbij ook de kunst om zoveel mo-
gelijk ouders en vrijwilligers aan onze 
groep te binden. Maar ook: professio-
nalisering van onze vereniging ach-
ter de schermen (bijv. arbo, privacy 
en organiseren van blokhut), nieuwe 
out-stamspeltakken, de Neuzelmarkt 

Run op kaartjes     
voor lindespelers?
Als u nu dit artikeltje leest heb ik uw aandacht. Aandacht is het eerste wat 
je moet bereiken wanneer je promotie maakt voor een voorstelling. Als je 
dan de aandacht hebt, dan kun je de boodschap droppen, dus hier komt 
ie, voor de laatste keer:

gram. We doen nog net geen dansje 
op TikTok, maar wie weet. En we staan 
natuurlijk in Rond de Linde, dat is 
mijn dingetje. Nu weet je bij promotie 
nooit wat wel werkt en wat niet. De 
helft van wat je doet is zinloos, maar 
welke helft? Daarom zou ik het zo 
leuk vinden dat u wanneer u naar 
onze voorstelling komt bij de ingang 
zegt dat u komt omdat er zulke leuke 
verhaaltjes in Rond de Linde staan. 
Dat geeft mij dan het gevoel dat mijn 
bijdrage in ieder geval zinvol was. 
Oh ja, het management verzocht mij 
te melden dat er vanaf een half uur 
voor aanvang van de voorstelling bij 
de kassa van Het Klooster ook nog 
kaartjes gekocht kunnen worden. 

Wij volgen natuurlijk de coronaregels 
en dus is een coronatoegangsbewijs 
verplicht.

Tot ziens bij de Lindespelers,

De lindespelers spelen verschillende 
eenakters met één thema: liefde. Hét 
universele thema met verlangen, 
hoop, passie en teleurstelling.
12-14 oktober, in Het Klooster. 
Kaarten: www.lindespelers.nl.

Ik heb voor dit promotieartikeltje de 
telegraafstijl gebruikt. Een kop met 
een dubbelzinnige inhoud. Natuurlijk 
is er geen run op kaartjes, nog niet. 
Maar ik heb er een vraagteken achter 
gezet, dus dan klopt het toch wel een 
beetje. En het trekt de aandacht. We 
hebben wel al genoeg kaartjes ver-
kocht voor een gezellig gevulde zaal, 
maar er passen nog genoeg gasten 
bij. Misschien zorgt dit artikeltje wel 
voor een run op kaartjes. Dan klopt 
de kop boven het artikel toch weer.
Promotie maken voor een voorstel-
ling is best lastig. Je gebruikt posters, 
flyers, emails. Je staat een week op de 
digiborden bij de ingang van Nue-
nen. De Lon besteedt aandacht aan 
de voorstelling. Tegenwoordig moet 
je natuurlijk op Facebook en Insta-

Molenvencross in 
Stiphoutse Bossen
Op zondag 14 november organiseert 
atletiekclub H.A.C. Helmond de jaar-
lijkse Molenvencross in de Stiphout-
se Bossen, nu voor de 53e keer.
Jaarlijks staan ruim 400 lopers aan de 
start van deze hardloopwedstrijd. 
Om 10.30 uur klinkt het eerste start-
schot. Bekijk het programma en de 
inschrijfmogelijkheden op:
limbracross.nl of hac-helmond.nl

dat hier ontstaat, bij dit thuis; net 
zoals Ineke bij deze groep hoort.

Omdat je een boom natuurlijk niet 
mee naar huis kan nemen heeft de 
groep Ineke iets tastbaars gegeven, 
een boek vol mooie herinneringen 
en bedankjes namens leden. Maar 
dat was niet het enige cadeau.

Ineke was nog niet weg als voorzitter 
of ze had al een nieuwe thuisplek bin-
nen onze groep gevonden. Altijd vin-
dingrijk en op zoek naar nieuwe idee-
en en verbetering, waarbij ze niet 
bang was voor stoutmoedige plan-
nen. Eigenschappen die we in het 
scoutingdierenrijk toeschrijven aan 
de VOS. Daarom heeft Ineke namens 
onze hele groep, het officiële Scou-
ting Nederland waarderingsteken 
van de GOUDEN VOS uitgereikt ge-
kregen! Om Ineke te bedanken voor 
alles dat ze heeft betekend en nog zal 
betekenen voor onze groep.

Ineke, bedankt!!
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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
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Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

CO2-WEETJE
Wist je dat
• EnergiehuisSlimWonen een inloop-

spreekuur heeft in de Bibliotheek Nue-
nen;

• 2 energiecoaches op zaterdag van 11.00-
13.00 u graag helpen;

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

• inwoners met een woning van voor 1990 
hier veel baat bij hebben;

• doe alvast de zelftest op www.energiehuisslimwonen.nl of doe 
de Quickscan

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 02-11-2021 EN 08-11-2021

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Jacobushoek 5 Wijzigen constructie bij verbouwing 
Jacobushoek 5 Wijzigen brandscheiding 
Beth van de Rijtlaan 15 Plaatsen erfafscheiding 
De Beekse Tuin 35 Plaatsen dakopbouw op garage 
Berg 5E en Berg 5F Plaatsen ramen in gevel 
Lissevoort 10 Aanleggen 4 padelbanen 
Beth van de Rijtlaan 14 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 
Nuenen West, percelen 
D4119 en D4227 Plaatsen kerkuilhotels 
Geldropsedijk 12 Plaatsen erker voorzijde woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Perceel sectie D, nr.4914 Wijzigen gebruik tot tijdelijk bewonen 
 garage 
Refelingse Erven 17 Uitbreiden hal, verplaatsen voordeur 
 naar voorgevel 
Het Puyven 63 Uitbreiden hal, verplaatsen voordeur 
 naar voorgevel 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Beekstraat, tegenover 52A Plaatsen tijdelijke unit 
Beekstraat, tegenover 52A Oprichten woonhuis en lunchroom 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Bakertdreef ongenummerd Oprichten woonhuis 

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent van Goghstraat 90 Exploitatievergunning wijziging   
 ondernemingsvorm Beyond 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkhof 8 Terrasvergunning VAN Vis 
De Koppel 1 Prinsenbal 13 november 
Sporthal de Hongerman Ontvangst Sint 14 november 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
04-11-2021 Nuenen c.a. Verordening voorzieningen 
  huisvesting onderwijs Nuenen c.a. 
  2021 

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

Wolvendijk of Geldropsedijk,
Op 4 november 2021 heeft de Gemeenteraad het thema Bundelroutes behandeld en 
met aanvulling van een 3-tal punten in een amendement het Raadsvoorstel aange-
scherpt om zo de controle te kunnen houden. Klinkt goed maar een groot gevoel van 
onmacht bekruipt mij als ik de toch al niet schatrijke Gemeente Nuenen in haar voor-
stel een bedrag van € 4.350.000 inclusief BTW zie opnemen voor de aanleg van een 
fietstunnel onder de A270 ter hoogte van de Wolvendijk. Mijn GPS systeem laat toch 
echt zien dat de Wolvendijk op Eindhovens grondgebied ligt. De wethouder zag dit als 
onderhandelpunt met de Gemeente Eindhoven maar de vraag of de Gemeente Eind-
hoven als tegenprestatie ook in Nuenen gaat financieren bleef onbeantwoord.
Je vraagt je dan toch werkelijk af of dit bedrag van € 4.350.000 niet beter gebruikt kan 
worden voor een fietstunnel onder de A270 ter hoogte van de Geldropsedijk om zo het 
fiets- en voetgangersverkeer van en naar Eeneind, een veilige weg naar scholen, sport-
velden, De Hongerman, Kernkwartier en het toekomstige gezondheidscentrum te ge-
ven. Ruimtelijk is daar plek genoeg!
Als extraatje kan de Gemeente Nuenen zich dan bij het eventueel openen van de bus-
banen op de kosten besparen voor de verkeersregelinstallatie voor fietsers ter plaatse 
en de aanpassingen op de Geldropsedijk ter hoogte van de bushalte besparen. De au-
to’s kunnen dan gewoon netjes in de rij achter de bus blijven rijden op het al bestaand 
wegdek. Totaalbedrag hiervoor meegenomen is € 2.172.000! Uiteraard, er zal best wat 
aangepast moeten worden maar een overgroot deel mag geoormerkt worden als een 
meevallertje voor de wethouder financiën.
De toekomst zal ons leren of Nuenen liever de goede buur is van Eindhoven of de vriend 
van haar eigen bevolking!

Henri van den Nieuwenhof, Krommenakker 13, inwoner van Nuenen c.a.

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

De Vallestappers wandelen voor 
de vijfde keer voor de Doctors
Ook dit jaar ontving Doctors for Mozambique Stichting in grote dank en 
voor de inmiddels vijfde keer een cheque van maar liefst € 500,- van Wan-
delgroep De Vallestappers. 

Pauline en Gitta te midden van de vijf heren van De Vallestappers

Ooit waren de wandelaars gezellige 
buren van elkaar in de Vallestap. 
Vanaf 2003 ontstond de wandel-
groep van de vijf mannen: Henk Dek-
kers, Wim Nijdam, Pieter Sanders, 
Ron Slikker en Jan Steentjes. Zij wan-
delen doorgaans elke twee weken 
ongeveer 20 kilometer een etappe 
van een lange afstandswandeling. Al 
hun wandelervaringen kunt u vol-
gen op hun website: 
www.vallestappers.dse.nl 

Zoals inmiddels traditie geworden, 
vindt de overhandiging van de che-
que van € 500,- aan Pauline van Em-
pel en Gitta van der Meeren onder 
genot van een biertje en een wijntje 
plaats in café Schafrath. Pauline en 
Gitta geven hier nogmaals een toe-
lichting op het werk van de stichting, 
die zeer kansarme jongeren in Mo-
zambique de mogelijkheid biedt arts 
te worden door het toekennen van 
studiebeurzen. Pauline benadrukt 
nogmaals heel dankbaar te zijn met 
de opnieuw gulle gift aan DfM door 
De Vallestappers en ze spreekt de 
wens uit dat er in de toekomst nog 
veel kilometers gelopen worden voor 
het goede doel.

Open deur?
Terwijl men in Glasgow druk vergadert over hoe een wereldwijde klimaatramp te voor-
komen, zie ik van enige motivatie om met de simpelste ingreep erger te voorkomen 
niets terechtkomen. Ik geef het voorbeeld van zo’n simpele ingreep: de deur dicht doen.
Alle winkeldeuren staan hartje winter gewoon open: Smolders schoenen, Kruidvat, 
Hema, Bruna, etc.. Ja, waar eigenlijk niet? En dan een stevig warmtekanon in de deur-
opening, zodat de musjes er ook warmpjes bijzitten deze winter.
Ondernemers menen dat hun klanten dan eerder binnenlopen (ik heb het gevraagd). 
Laten wij als klanten nu eens een statement maken en deze winkels boycotten, zoals ik 
ben gaan doen. Knip deze ingezonden brief uit en behang hun ramen ermee. Zeg elke 
keer bij de kassa dat je het er niet mee eens bent. Net zolang tot die deuren dicht gaan.
Iedereen die even nadenkt, weet dat we onze energievretende levensstijl niet kunnen 
volhouden, maar bij de Nuenense ondernemers is dat nog niet doorgedrongen, die zet-
ten zonder scrupules de deuren open: komt u maar consumeren! Klimaatverandering? 
Nooit van gehoord. Tja, en dat is nu net voor mij een open deur.

L. Brouwers, De Hofstad 6, 5674VW Nuenen

Lezing Bijna Thuis Huis Latesteyn 
bij ruilkring LETS Nuenen
Op donderdag 18 november zal Bijna Thuis Huis Latesteyn een lezing ge-
ven tijdens de informele bijeenkomst van de ruilkring LETS Nuenen. De 
bijeenkomst start om 19.30 uur en rond 20.00 uur zal de lezing starten. 
De avond wordt gehouden in de Dorpsboerderij Weverkeshof, Jhr. Hugo 
van Berckellaan 5 te Nuenen. Bij binnenkomst zal een coronacheck ge-

bezoekje van een van de contactper-
sonen om kennis te maken, je dien-
stenaanbod met je te bespreken en 
om het één en ander uit te leggen. 
Of wil je misschien een aantal leden 
leren kennen en kijken wat er te krij-
gen is? Nu mogen we weer bij elkaar 
komen en dat doen we op donderdag 
18 november om 19.30 uur bij de We-
verkeshof. 

Voor meer informatie bekijk de web-
site www.letsnuenen.nl

houden worden.

Lezing Bijna Thuis Huis Latesteyn
Bijna Thuis Huis Latesteyn: Een warm 
huis, volledig gerund door vrijwilli-
gers, waar kwaliteit van leven wordt 
geboden wanneer behandeling in 
een ziekenhuis niet meer nodig is en 
het thuis niet meer gaat. Een huis 
waar vrijwilligers zorgen voor een 
warme en veilige omgeving, waar 
kwaliteit van leven aan ernstige zie-
ken in hun laatste levensfase wordt 
geboden, waar de laatste dingen 
worden gedaan en de laatste woor-
den worden gezegd. Voor info: 
www.bijnathuishuisnuenen.nl

Kennismaken?
Wil je contact met LETS-Nuenen? 
Stuur een mailtje naar info@letsnue-
nen.nl. Je krijgt dan eventueel een 
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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.

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen en 
snorfi etsen/

opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

NOUD LEENDERS 
15 NOVEMBER

90 WORDT 90
Wil je hem feliciteren.....
Hij is blij met een kaartje

De Bogerd 2
5674 RH Gerwen

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.

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.

OPPAS GEZOCHT: 
voornamelijk na schooltijd 
en soms in avond/weekend. 
Tel. 0625048982.

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

      De Pinckart 42, NUENEN
      040 - 283 63 83
      info@printendruk.com

W W W. P R I N T E N D R U K . C O M print en druk

Flyers, Folders, brochures en visitekaartjes klaar binnen 1 werkdag!*
* deze levertijd is alleen haalbaar indien je jouw bestelling plaatst via onze webshop www.printendruk.com

ICT-ER AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / Ziggo 
(TV/Audio) instell.; installatie 
en versnellen (nieuwe) com-
puter en aankoop advies en 
of levering. Tel. 040-2952567 
/ 06-23854915.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nl

Open dag
14 november 11:00 - 14:00uur 
Kom naar onze open dag en maak kennis met Yuverta mbo Helmond

→  Dier
→ Buitensport
→ Voeding- en leefstijl

Meld je aan via yuverta.nl/opendaghelmond

Yuverta is de nieuwe naam

van W
ellantcollege,

Helicon en Citaverde.

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

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

Expo

Coeur de Parisienne is een dialoog tus-
sen de schilderijen van Helma Michiels 
en de keramische sculpturen van Janina 
Frye, Boris van Hoof en Sabina Timmer-Frye, Boris van Hoof en Sabina Timmer-Frye, Boris van Hoof en Sabina Timmer
mans. 

Het werk van Michiels bestaat uit geab-
straheerde, expressieve schilderijen en te-
keningen waarin ze de kracht van de vrouw 
laat doorklinken. De tentoonstelling is t/m 28 
november gratis te bezichtigen. De exposi-
tieruimte van De Cacaofabriek is dagelijks 
geopend tussen 13.00 en 17.00 uur.

binnenkort:

do 18 nov 20.45 u
gary lucas & peter willems   
DOUBLE DARE TOUR 
zo 21 nov 15.30 u

a balladeer    
TOUR 2021
vr 26 nov 21.00 u

erwin java travel party 
FEATURING SEAN WEBSTER
za 27 nov 21:00 u

def americans
A TRIBUTE TO JOHNNY CASH
vr 03 dec 20.45 u

kristoffer gildenlow    
SUPPORT PLATON KARATAEV
za 04 dec 20.30 u

reggae night   
CAMEL’S DROP EN HEIGHTS MEDITATION
vr 10 dec 20.00 u

krienouwa 
ALVERMAN & FORRE STERRA

podium

SPENCER
Biografisch drama over prinses Diana

HERSELF  
Clare Dunne schittert als jonge moeder 

ACCEPTEREN EN DOORGAAN    
Inclusief Q&A met Jelle van Gorkom 

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl
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Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

De oorsprong ligt in de Christelijke 
kerk. Uit angst voor duistere machten 
na een overlijden, brandde men een 
kaarsje. Het licht zorgde ervoor dat 
men zich veiliger voelde. Vaak kreeg 
iemand toen in zijn laatste uren een 
brandende kaars in de handen als 
bescherming tegen alle kwaad. Gaan-
deweg veranderde dat in de rituele 
betekenis die de brandende kaars nu 
heeft.

Licht in de duisternis
Het branden van kaarsen brengt 
licht in de duisternis. Het is een mooi 
ritueel om bij het afscheid, het leven 
van de overleden dierbare symbolisch  
in het licht te zetten. Om te laten zien 
waar de overledene voor stond, wie hij 
of zij was. Met het licht en de warmte 
kunnen we dat vorm geven. 

Het licht blijft branden
Het vlammetje van de kaars dat 
oneindig kan blijven branden, staat 
symbool voor ons leven. Hoewel de 
kaars onverbiddelijk op zal branden, 
kan het vlammetje worden doorge-
geven aan een nieuwe kaars. Net zoals 
het leven, dat we doorgeven aan onze 
kinderen en kleinkinderen. Deze klein-
kinderen ontsteken dan ook vaak een 
kaarsje bij het afscheid, als symbool 
dat het leven doorgaat.

Kaarslicht wordt net als liefde alleen 
maar meer als je het verspreidt.

In gedachten bij elkaar
In de jaren na een overlijden wordt 
er ook thuis nog vaak een kaarsje 
aangestoken bij een foto of een ander 
aandenken. Of we plaatsen een lichtje 
op het graf of de herdenkingsplaats 
van een dierbare. Misschien heeft u 
ook wel eens een kaarsje aangestoken 
in een kerk of kapel in Nederland of in 
het buitenland ter nagedachtenis aan 
een overleden dierbare, zoals velen 
van ons dat regelmatig doen? Mooi om 
zo weer even in gedachten samen te 
kunnen zijn. 

Lichtpuntjes
Ook de komende maanden zullen 
we met zijn allen waarschijnlijk veel 
kaarsen opsteken. Als lichtpuntjes in 
de duisternis die ons deze maanden 
omringt. Zoals wij dat afgelopen 
zaterdag deden tijdens Allerzielen 
Allicht op de Algemene Begraaf-
plaats in Budel. Als aandenken aan 
hen die we missen.

Kaarsen bij het afscheid.
Ongeacht geloof en achtergrond van de overledene worden er vaak kaarsen 
gebrand bij een afscheid. Een mooi ritueel maar waar komt het eigenlijk 
vandaan?

Bevolkingsonderzoek   
borstkanker in Son en Breugel
José S. is 69 jaar en doet al sinds haar vijftigste mee aan het onderzoek. 
“Ik vind het belangrijk dat een afwijking in mijn borsten zo snel mogelijk 
wordt ontdekt. Dan is de kans op genezing groter.” Het mobiele onder-
zoekscentrum staat vanaf begin december in Son en Breugel.

Uitnodiging komt tijdelijk later 
Door een landelijk tekort aan 
screeningslaboranten is het niet mo-
gelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te 
nodigen voor het bevolkingsonder-
zoek. De vertraging in het uitnodigen 
is door het coronavirus nog groter 
geworden. Daarom is besloten de pe-
riode tussen 2 uitnodigingen tijdelijk 
te verlengen naar maximaal 3 jaar. Als 
we voldoende nieuwe medewerkers 
hebben opgeleid, kunnen vrouwen 
weer iedere 2 jaar uitgenodigd wor-
den. 

Gelijk aanbod 
Het bevolkingsonderzoek moet voor 
alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. 
Dat is op dit moment niet zo. In de 
ene regio moeten vrouwen langer 
wachten op het onderzoek dan in 
een andere regio. Om de verschillen 
te verkleinen, kan het zijn dat het on-
derzoek op een andere locatie plaats-
vindt.

Nuenen en Son en Breugel
Vrouwen uit Son en Breugel met de 
postcodes 5691, 5692 en 5694 en 
vrouwen uit de gemeente Nuenen 
met de postcodes 5674 MD, MN-NA, 
NJ-NZ, PE-PH, PJ en PL worden voor 
deze ronde van het bevolkingson-
derzoek uitgenodigd. Het onder-
zoekscentrum is van begin december 
2021 tot en met begin februari 2022 
te vinden op het parkeerterrein naast 
supermarkt COOP, Van Gentlaan, 
5694 SC in Son en Breugel.

Meer informatie
Onze informatielijn is op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar 
via telefoonnummer 088 00 01 330. 
Meer informatie vindt u op de site 
www.bevolkingsonderzoekneder-
land.nl

Borstkanker, je kunt er niet vroeg 
genoeg bij zijn
Een op de zeven vrouwen krijgt 
borstkanker. De meesten zijn ouder 
dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrou-
wen van 50 tot en met 75 jaar een uit-
nodiging voor dit onderzoek. Dankzij 
het gratis bevolkingsonderzoek over-
lijden jaarlijks tussen de 850 en 1075 
vrouwen minder aan borstkanker.

Mammografie
Het onderzoek bestaat uit het maken 
van röntgenfoto’s van de borsten. 
Voor een goede beoordeling van de 
röntgenfoto worden de borsten sa-
mengedrukt. José: “Sommigen mer-
ken er bijna niets van, maar in het 
verleden vond ik het onderzoek wel-
eens gevoelig. De screeningslabo-
rante vertelde me dat het helpt om te 
ontspannen.” 

COVID-19 
Onze medewerkers blijven bescher-
mende middelen dragen tijdens het 
borstonderzoek. Het wordt op prijs 
gesteld als vrouwen die zijn uitgeno-
digd voor het onderzoek ook een 
mondkapje dragen. Deze worden op 
verzoek ter beschikking gesteld in 
het onderzoekscentrum.

Spreekuur      
EnergieHuis Slim Wonen
Afgelopen zaterdag, 6 november, vond het eerste lokale spreekuur van 
EnergieHuis Slim Wonen plaats in Bibliotheek Dommeldal (vestiging 
Nuenen). Energiecoaches zaten klaar om Nuenenaren te woord te staan 
over het verduurzamen van hun woning.

Mara Swijnker zocht informatie over 
of ze wel of niet een warmtepomp 
kon plaatsen. We nemen de tijd om de 
huidige situatie in kaart te brengen en 
geven een onafhankelijk advies in de 
vorm van een stappenplan. 1) Eerst 
goed isoleren, 2) de huidige verwar-
mingsketel in temperatuur verlagen 
(zet ‘m op 60) om te ervaren hoe com-
fortabel het is/ blijft en dan pas de 
laatste stap: 3) aanschaffen van een 
eventuele (hybride) warmtepomp.”

Wilt u ook graag gratis en onafhanke-
lijk advies over het verduurzamen van 
uw woning? Het inloopspreek uur is 
elke zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur 
in de bibliotheek naast het gemeen-
tehuis. U bent van harte welkom. 
www.energiehuisslimwonen.nl

Tip: doe alvast de 
Woning Quickscan.
Is uw huis van voor 
1990? Dan is een 
bezoekje extra in-
teressant. 

Energiecoaches Hans Hendriks en 
Jos Habraken vertellen enthousiast:
“Als energiecoaches worden we har-
telijk ontvangen in de bibliotheek 
door Renata en Els. Onder het genot 
van een kopje koffie en thee wachten 
we de eerste bezoekers af. Mevrouw 
Bachus opent het spreekuur. Ze heeft 
enkele vragen over producten uit de 
energiebox (die alle huurders uit 
Nuenen afgelopen maand gratis 
hebben ontvangen) en keerde na uit-
leg tevreden naar huis. 

Spreekuur      
EnergieHuis Slim Wonen

Nieuw: Energie Inloopspreekuren in  
de bibliotheek in Geldrop en Nuenen
Vanaf november kun je gratis gebruik maken van het Energie Inloop-
spreekuur in de bibliotheek van Geldrop en Nuenen. Het doel is om be-
woners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis 
deskundige voorlichting te geven. De Energie Inloopspreekuren zijn gra-
tis voor bewoners en vormen een nieuwe samenwerking tussen Biblio-
theek Dommeldal en het EnergieHuis Slim Wonen.

Top 5 meest gekozen diensten op 
www.EnergieHuisSlimWonen.nl:
1. Websitemenu ‘Slim starten’ met wo-

ning QuickScan en Bespaarzelftest
2. Websitemenu in ‘Jouw gemeente’ 

met lokale acties en kalenders
3. Websitemenu ‘Agenda-najaar-2021’ 

met gratis bijeenkomsten & work-
shops

4. Websitemenu persoonlijke ‘Afspraak’ 
met een deskundige Energiecoach 

5. Websitemenu ‘Slim verder’ Bespaar-
maatregelen, Subsidies & ‘Bedrijven’ 

Nieuw in de regio:
EnergieHuisSlimWonen.nl
EnergieHuis Slim Wonen is een nieu-
we samenwerking met gratis dien-
sten voor en door bewoners en huis-
eigenaren van 8 gemeenten. Bekijk 
ook de lokale initiatieven en acties op 
de website via ‘Jouw Gemeente’. Meer 
info: info@energiehuisslimwonen.nl 
of www.energiehuisslimwonen.nl

Energie Inloopspreekuren:
Elke maandag van 14.00-16.00 uur in 
Geldrop.
Zaterdag 20 november & zaterdag 11 
december van 11.00-13.00 uur in 
Geldrop.
Elke zaterdag van 11.00-13.00 uur in 
Nuenen.

Bewoners en huiseigenaren kunnen 
al hun vragen stellen over energie 
besparen en het verduurzamen van 
hun woning. Een team van deskundi-
ge Energiecoaches is aanwezig om al 
je vragen te beantwoorden en samen 
overzicht en inzicht te krijgen in mo-
gelijke bespaarmaatregelen voor de 
woning. 

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 45 en 46 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien.

• Aflevering 1 van de serie Lijst-
trekkers : Alex Appel VVD

• Pieter Fitters Jaarconcert van 
het Nuenens Mannenkoor

• Manifestatie ‘ik wil wonen’ van 
de ‘Vrije Volkshuisvestiging’

• Glow in Nuenen bij molen de 
Roosdonck

• Voorbereiding Kunstdorp in ka-
der van NGN 200

• Villa Bloom als nieuwe vestiging 
• De intocht van Sinterklaas
• Gesprek met gemeenteraadslid 

Hein Kranen
• PvdA en Groen Links samen de 

gemeenteraadsverkiezingen in.
• Einde van huisartspraktijk 
 Hanneke Boek
• De waterpomp aan de Berg

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De vergadering van de Gemeente-
raad op 11 november (+ mogelijk 
vervolg op 12-11) wordt rechts-
reeks uitgezonden door LON TV.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 36); 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl.

Herfstwandeling   
in de Stiphoutse 
bossen
Hou jij ook zo van de herfst met zijn 
mooie, warme kleuren en padden-
stoelen in alle soorten en maten én 
wil je er wat meer over weten? Ga 
dan zondag 14 november met gidsen 
Eric en Peter van IVN Nuenen mee op 
pad in de Stiphoutse bossen voor 
een fijne herfstwandeling.

Tijdens de wandeling komen ver-
schillende onderwerpen aan bod die 
te maken hebben met de herfst in de 
natuur. Waarom vallen bladeren van 
de bomen en hoe verloopt dat pro-
ces? Waar wordt de herfst door ver-
oorzaakt en welke gevolgen heeft 
dat voor plant en dier? Wat is winter-
rust of -slaap? Waarom zijn er juist in 
de herfst zoveel paddenstoelen en 
wat is hun natuurlijke functie? Waar-
om is het roodborstje in de herfst een 
ander roodborstje dan in de lente? 
Natuurlijk is er ook ruimte voor ande-
re vragen, maar vooral ook voor ge-
nieten van de herfstpracht in het bos.

De wandeling start om 14.00 uur 
vanaf de parkeerplaats die je bereikt 
via de tweede weg links als je door de 
bossen van Nuenen naar Stiphout 
rijdt. Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. De wandeling is 
ca. 4 km lang en duurt maximaal an-
derhalf uur. Vanwege corona nemen 
we anderhalve meter afstand in acht.
www.ivn.nl/nuenen

Scouting Rudyard Kipling

Uitnodiging Open dag Bevers 
Ben jij 5 of 6 jaar oud, en wil jij graag ontdekken of scouting iets is voor 
jou? Dan nodigen wij jou van harte uit om deel te nemen aan de open dag 
van Scouting Rudyard Kipling op zaterdag 20 november 2021. Aanmel-
den is niet nodig, iedereen is van harte welkom om deel te nemen. Dus 
neem vooral je broertje of zusje, buurjongen/buurmeisje, vriendje of 
vriendinnetje mee naar de open dag! En laat jezelf verassen over hoe leuk 
scouting wel niet is! 

Stroom en de andere bewoners van 
het dorp.

Voor meer informatie verwijzen we 
jullie naar onze website, hier staat 
nog meer informatie over wie we zijn 
en onze prachtige locatie! 
www.rudyardkipling.nl

Nog even de praktische informatie, 
de scouting zit gevestigd op een 
prachtige locatie midden in de bos-
sen aan de Papenvoorste Heide 5B. 
Bevers beleven samen leuke activitei-
ten in de natuur, ze spelen in het fan-
tasiedorp Hotsjietonia en doen spel-
letjes met Stuiter, Sterre en Steven www.rudyardkipling.nlwww.rudyardkipling.nl
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Cultuur Overdag: 

Harry Hendriks in     
het Van Goghkerkje
Op zondagmiddag 14 november speelt Harry Hendriks, samen met mees-
terbassist Eric Coenen, in het Van Goghkerkje. Aanvang van het concert: 
14.30 uur.

poster met 
meer informa-
tie over de in-
houd van de 
film. 
Liever per mail 
informatie over 
de film ontvan-

gen? Stuur dan een mail naar info@
cultuuroverdag.nl met als onderwerp 
‘Films’. Er wordt dan een mail met alle 
informatie over de films van Cultuur 
Overdag en Cultuur Avonduur terug-
gestuurd. 

In de digitale nieuwsbrief staat ook 
altijd alle informatie over de films. 
Abonneren op deze nieuwsbrief kan 
via www.cultuuroverdag.nl. Overi-
gens hangt bij de balie van Het Kloos-
ter ook altijd een aankondiging van 
de film. 

Harry Hendriks is een echte ‘snaren-
virtuoos’. Na zijn studie Gitaar en 
Schoolmuziek aan het Conservato-
rium in Tilburg werkte hij als begelei-
der van vele singer-songwriters, 
waaronder ruim 15 jaar als vaste be-
geleider van Gerard van Maasakkers. 
Hij speelt bij diverse (tribute)projec-
ten met topmuzikanten en werkt re-
gelmatig als sessiemuzikant bij stu-
diowerk.
Sinds de presentatie van zijn debuut-
album ‘About Time’ en de EP ‘Alle Tijd’ 
in mei 2019 is hij met zijn eigen werk 
op diverse podia te vinden.
Harry en Eric brengen Nederlands- 
en Engelstalig werk, aangevuld met 
verhalen over vroeger, nu en straks.

Kijk voor meer informatie op www.
cultuuroverdag.nl Kaarten à € 10,- 
zijn via de website te bestellen, maar 
uiteraard ook voor aanvang van het 
concert te koop. Let op: er kan dan al-
leen worden gepind.

Toegang alleen mogelijk met een co-
ronatoegangsbewijs.

Film op donderdagochtend 
18 november
Cultuur Overdag vertoont dit keer 
een film uit 2020 geïnspireerd door 
het gelijknamig non-fictieboek van 
schrijfster Jessica Bruder. Met in de 
hoofdrol Frances McDormand. De 
film won in 2021 een Oscar voor de 
beste film. Aanvang van de film: 
10.30 uur. Toegang alleen mogelijk 
met een coronatoegangsbewijs.

Kaarten zijn op werkdagen tijdens 
kantooruren te koop bij de balie van 
Het Klooster. Daar hangt ook een 

Sieraden met een missie   
en de Wereldwinkel
Met de feestdagen voor de boeg is de interesse voor de verkoop van de 
handgemaakte sieraden waarschijnlijk groter. Het wordt immers door ve-
len gewaardeerd als het cadeautje een sieraad is. De keuzemogelijkhe-
den in het atelier bestaat uit meer dan 200 items en ze zijn allemaal uniek. 
Geen tweede sieraad is precies hetzelfde. Ook voor heren zijn mooie arm-
banden te koop en voor kinderen bedelarmbandjes. Veel sieraden zijn 
gemaakt van zoetwaterparels of van half edelstenen zoals agaat, rozen-
kwarts enz. Alles is vriendelijk geprijsd, zodat er voor elk wat wils is. Ie-
dereen wil er immers graag mooi uitzien en een sieraad is vaak net de fini-
shing touch. 

leren omgaan met het zaaien en alles 
wat erbij komt kijken om een succes-
volle opbrengst te krijgen. Voorwaar-
de is wel dat er water in de buurt aan-
wezig is. Daarom wil Connected to 
Namibia er ook graag voor zorgen 
dat er voldoende waterinstallaties bij 
scholen zijn die functioneren op zon-
ne-energie. 

U helpt ons door een sieraad te kopen. 
Een gift is natuurlijk ook altijd welkom 
op IBAN: NL43 INGB 0005 2193 98 
Connected to Namibia-Nuenen.
Openingstijden atelier: 13 november, 
21-22 en 23 december van 14.00 
-17.00 uur. Ingang grote RVS poort 
aan de Kersenbogard te Nederwetten. 

Toos Verbruggen - 
info@connectedtonamibia.nl
www.conectedtonamibia.nl

Op 19 november tot 18 december 
ben ik bij de projecten in Namibië en 
is het atelier gesloten. Extra ope-
ningstijden: 21-22 en 23 december 
’s middags open van 14.00 tot 17.00 
uur. 
Bij de Wereldwinkel in Nuenen is o.a. 
ook een deel van onze handgemaak-
te sieraden te koop. Afgelopen don-
derdag is de gehele nog in de We-
reldwinkel aanwezige collectie siera-
den vervangen zodat er nu weer 
nieuwe items te koop zijn.

De opbrengst van de verkoop gaat 
naar de projecten van de Stichting: 
Connected to Namibia Foundation. 
Deze keer is de opbrengst bestemd 
voor het opzetten van schooltuinen 
inclusief afrastering om loslopende 
dieren buiten de omheining te hou-
den. 
In Namibië is een groep mensen op-
geleid om te helpen met het opzet-
ten en faciliteren van deze tuinen zo-
dat de kinderen meer gevarieerd 
eten krijgen. In het schoolplan is, 
waar mogelijk, dit opgenomen als 
onderwijsdoel om de kinderen en 
ook de mensen uit de omgeving te 

Canon van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1821-2021
Hier heu r ik thu i s©

www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

1953 Villa wordt gemeentehuis

De gemeente Nuenen-Gerwen 
had eerst een gemeentehuis aan 
de Beekstraat 11. Vanaf 1910 was 
het pand in gebruik als café, ‘Het 
versleten verstand’ genoemd, en 
vervolgens als winkel en woon-
huis. Dit gemeentehuis was door 
de groei van de gemeente om-
streeks 1870 te klein geworden. 
De gemeente kocht in 1872 een 
bouwplaats aan de Berg om een 
nieuw gemeentehuis te bouwen. 
Opzichter van Waterstaat A. van 
der Korput uit Sint-Oedenrode 
maakte het ontwerp. Op basis van 
de openbare aanbesteding in mei 
1873 kreeg aannemer Laurens 
Noten uit Helmond het werk voor 
een bedrag van 6.289 gulden. Al 
in de herfst van 1874 kon dit ge-
bouw in gebruik worden geno-
men. Op dit moment is Vincentre 
daarin gevestigd.

Begin jaren vijftig van de vorige eeuw 
werd ook dit gebouw te klein. Nuenen 
c.a. was inmiddels uitgegroeid tot cir-
ca 6.000 inwoners. Het gemeentebe-

stuur liet het oog vallen op het mooie 
landhuis Den Bergh aan de Papen-
voort, dat door verhuizing van de ei-
genaresse, douairière Van Harden-
broek van de Kleine Lindt, te koop zou 
komen. De gemeente kocht niet alleen 
het landhuis, maar ook de bijbehoren-
de opstallen, koetshuis en landerijen. 
Het landgoed liep door tot aan de 
Hooidonkse beek.
Het landhuis werd in 1930 gebouwd 
door Duco Lodewijk Willem baron van 
Hardenbroek van de Kleine Lindt om 
er zelf met zijn familie in te gaan wo-
nen. Hij was mede-eigenaar van een 
bloeiende houthandel in Eindhoven. 
Het ontwerp is van de hand van de 
Geldropse architect P. van der Velden.
Het landhuis werd binnen enkele 
maanden geschikt gemaakt als ge-
meentehuis. Zo werden op de boven-
verdieping de tussenmuren van drie 
slaapkamers verwijderd, waardoor er 
een raadzaal ontstond. Andere slaap-
kamers werden kantoren voor de bur-
gemeester en wethouders en op de be-
gane grond kwam de secretarie.

Tot 1969 was er in de oorspronkelijke 
villa met wat verbouwingen voldoende 

ruimte. In dat jaar, toen de gemeente 
omstreeks 10.000 inwoners telde en 
verder zou groeien, was de eerste uit-
breiding langs de Jan van Schijnvelt-
laan noodzakelijk. In 1982 vond de vol-
gende uitbreiding plaats om de inmid-
dels 60 ambtenaren voor de 16.000 in-
woners te huisvesten. Een volgende 
kantoorvleugel van twee verdiepingen 
aan de Jonkheer Hugo van Berckellaan.

Inmiddels heeft de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten ruim 23.000 
inwoners en is het gemeentehuis ruim 
genoeg om ook de bibliotheek te huis-
vesten. Dit komt vooral door het sa-
menwerkingsverband met Son en Breu-
gel en Geldrop-Mierlo. Er zijn veel amb-
tenaren ondergebracht in de gemeen-
schappelijke Dienst Dommelvallei.

Lux Aeterna, altijddurend licht…..

Allerzielenconcert 2021   
in teken van contrasten
Door Nannie van den Eijnden

Na twee jaar ‘oorverdovende stilte’ werd de zevende editie van het Allerzie-
lenconcert van Tom Suters traditiegetrouw zaterdagavond in de Heilige Cle-
menskerk aan het Park uitgevoerd. De gepassioneerd dirigent had deze 
keer gekozen voor het thema ‘contrasten’ en liet Beethoven, diens tijdgeno-
ten en een Noorse componist horen: Ola Gjeilo. Het is altijd heerlijk om door 
de herfstkou in de sfeer van Allerheiligen en Allerzielen naar Tom’s hartver-
warmende concert te gaan waar de eenheid van het licht voelbaar is.

gente is. Daardoor is die niet verloren 
gegaan, we hadden maar vijf repeti-
tiedagen! En dat was de sfeer in de 
hele club: ‘We gaan ervoor!’. En zoveel 
publiek, toch een volle kerk. Ik ben 
heel blij. Rob is een alleskunner, we 
voelen elkaar heel goed aan en dat 
werkt flitsend!”

De muziek is de verbindende factor. 
In een wat kleinere samenstelling 
dan anders, zongen en speelden pro-
jectkoor Lux Aeterna, pianist Rob van 
Heck, organist Axel Wenstedt, saxofo-
nist Leon Steuns en het strijkkwartet 
van het Valkenswaards Kamerorkest 
de sterren van de hemel. Tom, die tij-
dens een repetitie zijn been had ge-
broken, vertelde de verhalen achter 
de muziekstukken vanuit een rol-
stoel. Hij verheugde zich enorm op 
het samen musiceren na zo lange tijd 
en dirigeerde even enthousiast als al-
tijd maar dan gewoon zittend.

“Het was een feest”, vertelt Tom na af-
loop. “Alleen al om überhaupt weer te 
kunnen zingen. Het was een heel 
mooi programma en alles is op z’n 
pootjes terecht gekomen. Nadat ik 
was gevallen heeft de pianist de re-
petitie van mij overgenomen, samen 
met iemand van het koor die ook diri-

Ook flitsend was de saxofonist met 
zijn improvisatie bij het slotstuk van 
Gjeilo: ‘Evening Prayer’. Een professio-
nele muzikant met een eigen band 
die onder andere in De Efteling 
speelt. “Ik ken Leon via een oude 
schoolvriend, hem heb ik gebeld. 
Voor Leon was dit concert iets anders 
dan hij gewend is en hij vond het 
heel leuk”, zegt Tom. “De muzikaliteit 
spatte ervan af.” De organist is ook 
een bekende, hij doet al een paar jaar 
mee met het Allerzielenconcert en 
speelt in een barokorkest. Hij treedt 
regelmatig op in Kasteel Geldrop. 
Normaliter schakelt Tom het hele Val-
kenswaards Kamerorkest in maar nu 
had hij om vier strijkers gevraagd. En 
gekregen. Het was een avond vol ver-
rassende contrasten.

Fotografie: Frank van Welie. De reddende 
engel als je op het laatste moment belt 
voor een 1-2tje

gen? Stuur dan een mail naar info@
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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,  N u enen  |  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
W ij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en W ij 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. E en mooi, passend afscheid kan u alle ruimte krijgen. E en 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.

Dank je voor de glimlach
Die altijd te zien was
Dank je voor de hand
Die je toestak
Dank je voor alles wat je gaf
Het was goed

Met nog veel verdriet om haar zus, is nu ons Annie en tante overleden.

Annie Knoops

 * Nuenen, 26 januari 1942 † Geldrop, 4 november 2021

 Jo †

 Maria en Piet Dirk Jan en Merel
  Erica en Pieter

 Doortje en Thijs † Joost en Patricia
  Martijn en Monique 

 Pim en Ginie Perla
  Jan en Saskia

 Theo † en Willy Yvonne en Pieter
  Henriëtte en Leon

  Achterneven 
  en achternichten

Pieter Dekkersstraat 28
5671 DA Nuenen

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Annie 
op woensdag 10 november.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 13 november 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor P. 
Clement.
Zondag 14 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Zaterdag 13 november 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart.
Zondag 14 november 11.00 uur: Uit 
dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijk.
Jan van Liempt; Jeanne Straathof-
Scholtes; Jan van Deurzen; Harrie en 
Maria van Grootel.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers le-
den van de werkgroep. 

Misintenties: 
Johannes Raijmakers en Johanna 
Rooijakkers; Petrus Raaijmakers; Wil-
helmus Rooijakkers en Elisabeth Bas-
tiaans; Bastiaan Rooijakkers; Sjef en 
Lena Saris-Swinkels; Ciska de Louw-
van Casteren; Gidy Beks-Verhagen; 
Martinus en Hanneke Donkers-van 
Acht; Leo en Mien Donkers-Wijnen; 
Maria Donkers-Beks.

Mededelingen 
Voor de kerstpakkettenactie zoeken 
we nog ‘helpende handen’. Namelijk 
voor het uitreiken van boodschap-
penlijsten in supermarkten en het 
vullen van de pakketten op zaterdag 
11, maandag 13 en dinsdag 14 de-
cember. U kunt zich opgeven bij het 
secretariaat van onze parochie. 
Bij voorbaat dank.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 november 09.30 uur: vie-
ring, CD muziek, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties:
Piet Coolen.

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

Ds. Luuk Wieringa is voorganger in de 
dienst van zondag 14 november. Het 
thema van de dienst is ‘Wat staat ons 
te wachten…? Aanvang van de 
dienst is 10.00 uur. Er zal ook kinder-
nevendienst zijn voor kinderen van 
de basisschool. De collecte is be-
stemd voor stichting Edukans, een in-
ternationale ngo, die kinderen in een 
aantal Afrikaanse landen kans op on-
derwijs biedt. Als u niet in de gele-
genheid bent om naar de kerk te ko-
men, 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. 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 11 november 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Martinus, bis-
schop en belijder; gedachtenis van H. 
Mennas, martelaar.
Vrijdag 12 november. 07.15 uur H. 
Mis, H. Martinus I, paus en martelaar.
Zaterdag 13 november. 09.00 uur H. 
Mis, H. Didacus, belijder. 10.00 uur 
Godsdienstlessen.
Zondag 14 november. 25ste Zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 15 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Albertus de Grote, bisschop 
en kerkleraar. 
Dinsdag 16 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Gertrudis, maagd.
Woensdag 17 november. 07.15 uur H. 
Mis, H. Gregorius de wonderdoener, 
bisschop en belijder.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook en op YouTube.

                      

Voormalig wijkverpleegkundige gemeente Nuenen c.a.

c Nuenen, 3 november 20215 Eindhoven, 12 november 1931

Noor van der Linden-Beltz

Verdrietig, maar dankbaar voor de vele jaren die we samen zijn geweest, deel ik u mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw

Zorgzaam en dankbaar

Correspondentieadres:
Populierenhof 11
5671 BH Nuenen

Mathieu van der Linden

Familie Beltz en familie Van der Linden

Zuster Beltz

De uitvaartdienst en het afscheid heeft zaterdag 6 november plaatsgevonden.

            
Voor wie leeft in eenvoud,
is het leven eenvoudig.

Verdrietig, maar vervuld van mooie en �jne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van ons mam en trotse oma

Lies Teunissen-Teunisse
Elisabeth Maria

echtgenote van 

Frans Teunissen †

in liefde verbonden met

Leo van Gestel

Nederwetten, 12 april 1937                   Eindhoven, 6 november 2021

Frans en Anke
    Lise en Alex
    Jolijn en Daan
    Nadie en Stefan

Jos en Sonja
    Eva
    Anne
    Jip

Hof van Wijck 10
5671 KB Nuenen

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van ons mam 
op zaterdag 13 november om 13.00 uur in de H. Clemenskerk aan het 
park in Nuenen.

Het is mogelijk de uitvaartdienst online te volgen via de website van de 
parochie www.parochienuenen.nl met de knop ‘Live uitzending’.

Bibliotheek Dommeldal

Steunpunt   
Bibliotheek   
Jo van Dijkhof 
weer open
Na alle perikelen omtrent corona en 
daardoor de sluiting van de biblio-
theek in de Jo van Dijkhof, is besloten 
om dit steunpunt weer te openen.

Met ingang van dinsdag 16 novem-
ber is de bibliotheek weer geopend.
Op de vaste dagen dinsdag en don-
derdag zijn wij open van 10.00 tot 
12.00 uur.
We volgen de maatregelen die nodig 
zijn bij de coronabestrijding, dus een 
mondkapje is verplicht.

Door alle veranderingen in de Jo van 
Dijkhof zijn we met de bibliotheek 
verhuisd naar de achterkant van de 
zaal. Er wordt aangegeven hoe u ons 
kunt bereiken.

Wij hopen u spoedig weer te zien!

Het bibliotheekteam Jo van Dijkhof

Repair Café   
Laarbeek
Woensdag 17 november organiseert 
RCL weer een middag waar men te-
recht kan met defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels 
en fietsen. Deze middag vindt plaats 
in het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lies-
hout van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Info: 06-58842046.
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 45

Oplossingen wk 44
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

R U K W I N D

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

P A R V E N U C H A B L I S

U C I T O A D E L T

C D N O R M P L A N J A

K O M N A B T M B E F

K T V P L A T O D O R

S W D O L N M A N U A

V E N H A N D B A L B Z A

P R B M I A H I K A M

K U S D O G M A P O L

S E N N R E M K N E S

K R F O L K V O N K M P

A F E T A O M A N A

T E R Z A K E F R I S U U R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku5 4 2
1 6

6 8 7 9 5
9 4

2 3 1 7
7 6

5 2 7 1 4
4 2

7 3 8

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

Horizontaal: 1 islamiet 6 sterke drank 11 Sovjet-Unie 12 gedenkwaardig 14 Oude Verbond 
16 carnavalsgroet 18 hardhandig 19 keukengerei 21 hard vet 22 doodop 24 ontkenning 
25 arbeidstijdverkorting 26 betoverende invloed 27 houding 29 zangnoot 30 pl. in Noord-Brabant 
32 traag 34 bergplaats 35 cum tempore (afk.) 37 minnaar 40 welpenleidster 44 pensioen-fonds (afk.) 
46 schrobnet 47 Ned. omroep 48 voormalig Chinees heerser 50 tocht 52 jonge militair 54 verlichting 
55 oliehoudend gewas 57 jong dier 58 kleur 59 buisverlichting (afk.) 60 huiselijk 
63 Technische Universiteit 64 afgrond 65 werelddeel.

Verticaal: 1 halfbloed 2 harde val 3 onverschrokkenheid 4 in memoriam (afk.) 5 gletsjerpuin 6 herrie 
7 inkomstenbelasting (afk.) 8 inkeping 9 bevlogenheid 10 cowboyfeest 11 duivel 13 hevige haal 
15 pl. in Limburg 17 Spaans landvoogd 20 overblijfsel 22 speelgoed 23 Europeaan 26 onbebouwd 
28 verdaging 31 bergweide 33 commerciële tv-zender 36 breuk 37 heilige stier 
38 Nederlands Olympisch Comité 39 spijl 40 bloedarmoede 41 varkenshok 42 riv. in Noord-Brabant 
43 riv. in Europa 45 kunstwerk 49 slagader 51 kluis 53 vallei 54 wreed heerser 56 omslag 
58 aanduiding op vrachtwagens 61 megaton (afk.) 62 uitroep van pijn.

AKANT
ANKERGAT
BELET
DEELNEMEN
EELDE
FALSETSTEM
GESLOTEN
IMMUUN
INHAM
JUTLAND
KATHEDER
KEBAB
KOPEKE
KRAPTE
KWEEK
LATEX
MAKREEL
MARSKRAMER
MODEM
OMSTREEKS
ONDERTITEL
PLAATSEN
PLANEET
RIBBE
SAUNA
TENNISVELD
TOSSEN
VIVALDI
VLIES

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

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

Winnaar: week 43, Mw. N. Griffi oen, Nuenen.

Superhelden     
bij Kids Society Erica
Twee weken geleden hebben de kinderen van de 
BSO op de van Duynhovenlaan genoten van het 
vakantieprogramma ‘Super Helden’. Er waren ver-
schillende activiteiten, waaronder je eigen kleding 
maken, om zo als ‘Superheld’ op de foto te gaan. 
Daarnaast was er een Pokémon-speurtocht door 
de school en een ‘Helden circuit’ waarvoor je een 
echt diploma kon behalen.

Helden zijn personen die sterk of slim zijn of iets speci-
aals voor andere mensen doen. Onze kinderen mogen 
zeker Helden genoemd worden omdat ze de wijk 
rondom de BSO, Nuenen-Oost, schoongemaakt heb-
ben. Dat wil zeggen; op pad zijn gegaan om zwerfafval 
in te zamelen.
Mede door de steun van de Gemeentereiniging Nue-
nen, die ons de middelen daarvoor beschikbaar stelde, 
werd het een groot succes. De kinderen zijn heel fana-
tiek aan het werk gegaan. Na deze activiteit kwamen 
we wel tot de conclusie dat Nuenen-Oost een schone 
wijk is, we hadden uiteindelijk maar een halve vuilnis-
zak vol. De schoonmaakmaterialen die we te leen kre-
gen werden netjes gebracht en ook weer opgehaald 
door de gemeente. Heel hartelijk dank hiervoor!!

Na de herfstvakan-
tie konden we met 
een goed gevoel 
terugkijken op 
alle activiteiten en 
hadden de kinde-
ren ook weer zin 
om naar school te 
gaan.

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)

(TE ZIEN OP ONZE 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!

Online rondleiding over    
rioolwaterzuivering Eindhoven
Op vrijdag 19 november, Wereldtoiletdag, verzorgt Waterschap De Dom-
mel een online rondleiding over de rioolwaterzuivering van Eindhoven. 

Kleuters KC de Nieuwe Linde 
vinden kabouters in bos
Op vrijdag 5 november was het weer zover, na ruim 1,5 jaar onder hun pad-
denstoel te hebben gezeten mochten de kabouters weer een gezellige en 
leerzame ochtend voor de kleuters van KC de Nieuwe Linde organiseren.

De kabouters hadden samen met de 
kleuters bedacht dat het wel heel 
grappig zou zijn als de juf de tikker 
was. En ja, als twee kabouters zeg-
gen: “Juf je bent de tikker!”, dan kan je 
als juf natuurlijk niets anders doen 
dan de tikker zijn.
Met een lach op hun gezicht en een 
kabouterkoekje in de hand vertrok-
ken de kleuters na deze laatste op-
dracht weer naar school.
De kabouters hebben genoten van 
deze fantastisch leuke en leerzame 
ochtend en zijn daarna weer terug 
onder hun paddenstoel gekropen.

Tot volgend jaar lieve kleuters!

Lekker warm aangekleed en met rode 
kaboutermutsjes op vertrokken de 
kleuters vanuit school naar het bos. 
Onderweg was het de bedoeling dat 
je al goed zou op letten, want voor on-
derweg was er de bingo kaart met 
daarop vakjes met een boom, een 
groen blaadje, een wolk, een spin, een 
paddenstoel en zo nog veel meer.
Bij de ingang van het bos stonden er 
twee ‘echte’ kabouters al te wachten 
op alle lieve kleuters. De kabouters 
heette de kleuters natuurlijk van harte 
welkom en konden haast niet wach-
ten de kleuters binnen te laten in het 
bos. Want in dat bos was een route uit-
gezet waarbij er tussendoor diverse 
opdrachten te vinden waren. Zo was 
er een opdracht over de verschillende 
geluiden in het bos, een opdracht 
over beestjes onder de boomstam, 
herfstvruchten, verschillende bomen, 
lange en korte takken, herfstkleuren 
en natuurlijk ook een opdracht over 
paddenstoelen.
Aan het einde van de route stonden 
de kabouters de kleuters weer op te 
wachten bij hun eigen paddenstoel. 
Daar was het tijd voor de laatste op-
dracht: Boomtikkertje!

Het rioolwater van inwoners en bedrij-
ven uit de gemeente Eindhoven en 
omgeving komt via het riool bij deze 
rioolwaterzuivering binnen. Tijdens de 
rondleiding neemt het waterschap kij-
kers mee op een digitale reis over de 
rioolwaterzuivering van Eindhoven. 
Stap voor stap laat het zien hoe het vie-
ze rioolwater schoongemaakt wordt. 
De rondleiding wordt live uitgezon-
den via de Facebookpagina van Wa-
terschap De Dommel. Deze start om 

11.00 uur en duurt uiterlijk tot 12.00 
uur. Aanmelden is niet nodig. Ook is 
het mogelijk om live vragen te stellen 
via de chatfunctie van de livestream. 

Kijken met de hele klas
De rondleiding is voor iedereen on-
line te volgen. Met name voor de 
groepen 7 en 8 van het basisonder-
wijs en de aardrijkskundelessen van 
het voortgezet onderwijs is deze 
rondleiding interessant.
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RKSV Nuenen 100 jaar deel 5 

1963-1972      
Historische wedstrijden   
en een nieuw sportpark
Wederom vinden de perikelen aan de bestuurstafel hun weerslag in de 
prestaties van het vaandelteam. In het seizoen ’63-64 is ‘Nuenen 1’ in 22 
wedstrijden 21 weken koploper. De laatste 4 wedstrijden gaan verloren, 
dus ook de titel.

strijken van het seizoen `68-69 wordt 
‘Nuenen 1’ op de 20e speeldag onge-
slagen (!) kampioen en promoveert 
naar de 3e klasse KNVB. Dagenlang 
wordt er feest gevierd. Hoger heeft 
‘Nuenen 1’ nooit geklasseerd gestaan. 
‘Nuenen 5’ wordt eveneens kampioen 
en dat voor de zoveelste keer.

Op 14 maart 1969 kwam het ontstel-
lende bericht dat Carel Nolte op 43-jari-
ge leeftijd is overleden. ‘Nuenen’ rouwt 
om het grote verlies van deze sympa-
thieke en voorbeeldige speler en be-
stuurder. In het seizoen `69-70 neemt 
de club een nieuw sportpark aan de 
Sportlaan in gebruik. Hier kan de club 
zich volledig ontplooien nu de ge-
meente Nuenen zo onstuimig groeit. 
Het is wel even wennen, in dit seizoen 
weet geen enkel elftal een kampioen-
schap te behalen. ‘Nuenen 3’ is in het 
seizoen `70-71 de eerste kampioen op 
het nieuwe complex. Met 29 punten uit 
16 wedstrijden en de geweldige doel-
cijfers 73-16 een glansrijke prestatie.
Het seizoen `71-72 staat in het teken 
van het gouden jubileum. ‘Nuenen’ 
telt inmiddels 365 leden en kan 7 se-
nioren- en 13 jeugdelftallen in schrij-
ven voor de diverse competities. Wel 
ontbreekt nog steeds een eigen kleed-
accommodatie, er werd gebruikt ge-

‘Nuenen 4’ houdt het hoofd koel en 
wordt in een wel zeer opmerkelijke be-
slissingswedstrijd kampioen. Tijdens 
de wedstrijd, tegen Rust Roest, breekt 
Piet Kuyten zijn been en neemt leider 
Ties van Bussel zijn plaats in. Met 2 
doelpunten van Ties is de titel bereikt 
en historie geschreven. O.l.v. de legen-
darische Coen Doelen, nog steeds re-
cordhouder in de eredivisie met 43 
doelpunten in een seizoen, als trainer 
gaat het voortvarend in het seizoen 
`64-65. Het eerste elftal, met in de gele-
deren kapelaan Rombouts, moet voor 
de laatste wedstrijd naar Gerwen. Bij 
winst is ‘Nuenen 1’ kampioen, dus 
spanning volop. Het hele dorp loopt 
leeg, men wil niets van deze (wed)
strijd missen. Het wordt een titanen-
strijd die door een strafschop, benut 
door Eduard v.d. Lockant, en een fraai 
doelpunt van Cees Braat in ‘Nuenens’ 
voordeel wordt beslist. Kampioen-
schap en promotie zijn behaald!

Ook ‘Nuenen 2’ gaat crescendo. In het 
seizoen ’66-67 wordt het kampioen en 
promoveert. Het kampioenschap halen 
zij ook in ‘67-68 maar promotie gaat op 
een merkwaardige wijze niet door. Drie 
jaar na de nog steeds spraakmakende 
wedstrijd tegen Gerwen ruikt ‘Nuenen 
1’ weer titelkansen. Ruim voor het ver-

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN 
Zaterdag 13 november
Beerse Boys VE - Nederw. VE  ......15.00 
Zondag 14 november
Nederw. 2 - RKSV Nuenen 8  .......10.00 
Nederwetten 3 - EMK 7  .................10.00 

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. Ingang Kersenbogerd Nederwetten
11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur. 

Bib. Nuenen. energiehuisslimwonen.nl

Tot 30 januari 
100 jaar jong. 

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

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

Vrijdag 12 november
19.30 uur Rikken in Nederwetten

Piet Renders Paviljoen
20.00 uur Rikken bij de supportersclub RKSV 

Nuenen. ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14

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 jaar-

lijkse fi etsverlichtingscontroles
Winkelcentrum KernKwartier

Zaterdag 13 november
20.00 uur Prinsenbal bij CV De Wetters 

MFA, De Koppel 1, Nederwetten
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
10.30 Molenvencross

Stiphoutse bossen

Zondag 14 november
14.00 uur IVN Herfstwandeling

Vertrek vanaf parkeerplaats die je bereikt 
via de 2e weg links als je door de bossen 

van Nuenen naar Stiphout rijdt

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

Café De Stam in Gerwen

Zondag 14 november
14.30-17.00 uur Nuenens Swingtime

Gastsolist Jasper Blom
De Watermolen van Opwetten, 
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 

In de Sint-Trudokerk aan de Dorpsstraat 34 
in Stiphout

15 t/m 20 november 
Collectes voor het gehandicapte kind

Woensdag 17 november
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
19.30 uur Sinterklaas kienen

dorpshuis in Lieshout

Donderdag 18 november
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm 

Het Klooster
20.00 uur Rik Elfrink interviewt Hennie Kuiper 
bij NWV-wielercafé. Café De Stam, Gerwen

Donderdag 18 november
20.00 uur Heemkundekring De Drijehornick

Lezing ‘De kartering van het hertogdom 
Brabant’ door inleider Mathieu Fransse
De Dassenburcht, Jacob Catstsraat 1-3

Vrijdagavond 19 november
Wijnproeverij Lionsclub Nuenen

John Geven Studio’s, Spegelt 45-47 Nuenen
Aanmelden: wijnproeverij@lionsnuenen.nl

Zaterdag 20 november
Open dag van Scouting Rudyard Kipling op 

Papenvoorste Heide 5B

Zondag 21 november
11.30 uur Sinterklaas in Gerwen

D’n Heuvel, Gerwen
14.00 uur Sinterklaasparade
Vanaf Kerkplein Nederwetten

Koploper toch maatje te groot voor Nederwetten

Nederwetten - Netersel 1-4
Door Louis Staals

Vele supporters van beide partijen omringden het veld van RKVV Neder-
wetten. Vooraf kregen we nog een drietal afmeldingen van vaste spelers. 
Rik van Lieshout, en Bram de Jonge geblesseerd en Tola Taylor wegens 
een overlijden. De omstandigheden waren verder vrij aardig. Beetje wind 
en geen regen maakte het veld zeer goed bespeelbaar. 

weer prima zijn mannetje stond. 
Ruststand 1-2.
Na de thee niet veel verandering in 
het spel. Netersel profiteerde nog een 
keer van een foute inschatting van 
Jordy en opnieuw Joost van den Bie-
zen kon een hattrick aantekenen, 1-3. 
Nog wat wisselingen van Nederwet-
ten kant konden het tij ook niet keren 
en in de 57e minuut kreeg Netersel 
ook nog een penalty die benut werd 
door Dean Smets 1-4. Ook Nederwet-
ten werd nog een penalty onthouden 
door de scheidsrechter toen Willem 
van Rooij onderuit getrokken werd 
maar de overigens goed leidende 
scheidsrechter zag het anders.

Volgende week weer een rustdag en 
over 2 weken op naar SVSOS en maar 
hopen dat het daar wel gaat lukken.

Nederwetten kreeg in de eerste 3 
minuten al 2 corners te nemen maar 
tussendoor stond ook de openings 
score al op het bord. Joos van den 
Biezen kon vrij doorkomen op het 
Wetten doel en scoorde onberispe-
lijk de 0-1. Beetje een domper voor 
het team van trainer Henri Maas 
maar ze herpakten zich vrij aardig. 
In de 14e minuut gaf Willem van 
Rooij een splijtende pass en de snel-
le Dennis van Es rondde deze aanval 
prima af 1-1. Lang stond deze stand 
niet op het scorebord want op-
nieuw Joost van den Biezen maakte 
met een mooie kopbal zijn 2e goal 
voor Netersel 1-2. Nederwetten 
werd wel terug gedrongen maar 
nog enkele echte kansen werden 
door Netersel niet benut omdat 
Doelman Jordy van den Boogaard 

Nederwetten - Netersel 1-4

Mooie prestaties minioren 
Z&PV Nuenen
Tijdens de 3e ronde van de Minioren clubmeet hebben de jongste zwem-
mers van Z&PV Nuenen mooie prestaties neergezet. In de door de vereni-
ging uit Nuenen georganiseerde wedstrijd werden er maar liefst 21 per-
soonlijke records verbroken.

Jongens
Het jongens team van Z&PV Nuenen 
bestond uit Luuk Ophuis (2013) Cos-
ta Caboni (2012), Julian van Kurin-
gen (2011) en Fin Horrocks, en Rink 
Vlemminx (beiden 2010). Costa en 
Luuk zwommen de 50vrij, 100rug en 
50school met totaal 5 persoonlijke 
records. Julian voegde daar nog een 
PR van 23 seconden bij op de 100vrij 
en Fin en Rink tekenden voor PR’s op 
nog eens 5 afstanden. 

NK estafette
Na deze wedstrijd voor de jongste 
jeugd is komend weekend de senio-
renploeg weer aan de beurt. Zij ne-
men met zowel een dames als heren 
team deel aan de Nederlandse Estafet-
te Kampioenschappen in Rotterdam.

Coronamaatregelen
Natuurlijk ontkwam de vereniging 
uit Nuenen als organisator niet aan 
de strengere coronamaatregelen, 
maar gelukkig kon iedereen snel ge-
scand worden en zaten alle ouders 
ruim voor het begin van de wed-
strijd op de tribune. Van daaruit za-
gen zij hoe de 7 zwemmers uit Nue-
nen zich keer op keer wisten te ver-
beteren. 

Meisjes
De eer van de meisjes werd bij deze 
wedstrijd hoog gehouden door Alis-
sa Rooijakkers (2011) en Noa Ophuis 
(2011). Beiden zwommen ze de 
50vrijeslag, 100rugslag en 100school-
slag. Voor Noa kwamen er op de 
100rug en 100school nieuwe toptij-
den op de klok, terwijl Alissa op de 
50vrij en 100school sneller was dan 
ooit. Samen met Fin Horrocks en Juli-
an van Kuringen zwommen ze verder 
in de gemengde schoolslag estafette 
naar een mooie 2e plaats.

maakt van de kelder in parochiehuis 
‘De Vank’. Na vruchtbare gesprekken 
met B&W wordt in december 1971 een 
houten gebouw aangekocht in Veg-
hel. Geestdriftige (bestuurs)leden de-
monteren en vervoeren het gebouw 
naar Nuenen en bouwen het daar 
weer op. Zo verrijst een eigen kantine. 
De vruchten van noeste arbeid mogen 
aan ‘t eind van het seizoen worden ge-
plukt. ‘Nuenen 2’ mag ongeslagen de 
kampioensvlag hijsen. ‘Nuenen 5’ en 
‘Nuenen 7’ geven het 50-jarig jubi-
leum extra glans door eveneens kam-
pioen te worden in hun afdelingen. 
Piet de Greef wordt in de thuiswed-
strijd tegen SBC gehuldigd vanwege 
zijn 350e wedstrijd voor ‘Nuenen’. Een 
3e speelveld wordt ingezaaid.
Gedurende de hele maand mei wordt ‘t 
50-jarig bestaan uitbundig gevierd, al 
is dit gefinancierd met o.a. de verkoop 
van kerstbomen en de verloting van 10 
vette konijnen in de Kerstperiode van 
1971!

Jeugdvoetbal
Voor de jeugdafdeling betekent het 
nieuwe sportpark een explosieve le-
dengroei. Er moeten hierdoor o.a. veel 
nieuwe begeleiders worden aange-
trokken, wat ook lukt. Kortom de jeugd 
groeit en bloeit. Inmiddels is Gerard 
Vos toegetreden als jeugdsecretaris en 
hij kan het vele werk bijna niet aan. Op 
de velden worden B1 in 1967 en P1 in 
1969 kampioen. P1 gaat het jaar daar-
op door als C1 en wordt opnieuw kam-
pioen. In 1968 krijgt de jeugdafdeling 
haar eerste eigen bestuur met Jan van 
der Meulen als voorzitter. Financieel is 
men afhankelijk van het bestuur der 
vereniging, waarin de jeugd met één 
afgevaardigde is vertegenwoordigd. In 
1972 telt de jeugdafdeling 225 leden, 
verdeeld over 13 elftallen. Het vier-
voud van 10 jaar geleden. Het jeugd-
bestuur, inmiddels voorgezeten door 
Piet Bakermans, is uitgegroeid tot een 
volwaardige groep van 7 leden. Hier-
door kan de jeugdafdeling een geheel 
eigen invulling geven aan de viering 
van het 50-jarig jubileum.
Het wordt een belevenis voor velen.

Wordt vervolgd

Start kaartverkoop Matthäus Passion 
in Oirschot en Gerwen
In de schitterende middeleeuwse Sint-Petrusbasiliek in Oirschot zal in 
2022 de Matthäus Passion van J.S. Bach weer klinken, uitgevoerd door 
Kempenkoor, barokorkest La Sorpresa, Jongenskoor Dalfsen, gambist 
Ralf Rousseau Meulenbroeks en de in de barokmuziek gespecialiseerde 
solisten: Jan van Elsacker (tenor) (evangelist), Huub Claessens (bas) 
(Christus), Hilde Coppé, (sopraan) Gerben van der Werf (altus) Stephan 
Adriaens (tenor) en Pieter Hendriks (bas).

dan klinken. Sopraan Rianne Wilbers 
zingt twee aria’s. Tenor Jan van Elsac-
ker geeft een korte toelichting op het 
werk en zingt enkele recitatieven.

Kaartverkoop
Vanaf 26 februari zijn kaarten voor de 
uitvoering in Gerwen rechtstreeks 
verkrijgbaar bij De Drie Gebroeders 
in Gerwen en bij Bruna in Nuenen.

‘Hoogtepuntconcert’ in Gerwen
Op maandag 11 april zijn koor en or-
kest in volledige bezetting (samen 
130 musici) met twee solisten te gast 
in de nieuwe Sint-Clemenskerk in Ger-
wen. Met dit ‘Hoogtepuntenconcert’ 
bezoeken koor en orkest steeds een 
andere plaats in De Kempen. Alle ko-
ralen en koorwerken inclusief een en-
kele aanwijzing van de dirigent zullen 
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Op 4 november jl. stelde de gemeenteraad het voorkeursalternatief vast. Een pakket aan maatregelen om de verkeersleefbaarheid 
en bereikbaarheid in Nuenen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 

Verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid

2015
Provinciale studie 
naar Noord Oost 

Corridor/Ruit.
Resultaat: geen 

draagvlak. De 
provincie en de 

regio zien oplossing 
niet zitten.

2016
Bereikbaarheidsagenda 

Zuidoost-Brabant: 
meer inzetten op fiets, 

OV, smartmobility 
en bundelen van 

autoverkeer.

4 november 2021
Raadsbesluit vaststellen Voorkeursalternatief gebaseerd 
op voorkeursscenario. Belangrijkste maatregelen: 
• Verbeteren fietsverbindingen door aanleg 

snelfietsroutes en fietstunnels.
• Prioriteit voor het OV bij kruisingen op de Smits van 

Oyenlaan.
• Herinrichting Smits van Oyenlaan passend bij 

50km/u.
• Openstellen busbanen A270-Geldropsedijk van en 

naar Eindhoven.
• Geluidsscherm langs A270 (Nuenense zijde)  met 

behoud van huidige snelheid.
• P&R in Gerwen.

2018
Provinciale/regionale 

studie naar bundelroutes 
in ZO-Brabant. Doelen 

geformuleerd voor 5 
deelstudies in deze regio, 

waaronder een studie 
voor Nuenen.

8 juli 2021
Richtinggevend raadsbesluit 
Voorkeursscenario: scenario 1a 
met aanpassingen. 
Kernelementen:
• snelfietsroutes en diverse 

fietstunnels;
• versterken OV-verbinding;
• openstelling busbanen 

(A270-Geldropsedijk).

Begin 2021 
Studie Nuenen. Opstellen en beoordelen 
scenario’s om leefbaarheid en bereikbaar-
heid te behouden:
1a: focus op fiets en OV op bestaande 
wegen
1b: ruimte voor auto op bestaande wegen
2: Een nieuw tracé (Oostelijke randweg).

Eind 2021 
Regionale afstemming:
• doorrekening van alle 

maatregelen uit de 5 
deelstudies en toetsen 
aan doelstellingen;

• financiële afspraken.

1e helft 
2022 

Raadsvoorstel 
financiën, 

leefbaarheid en 
prioritering.

Vervolg
Uitwerken 

van diverse 
deelprojecten.

Kijk voor meer informatie op: www.nuenen.nl/studie-verkeersleefbaarheid-en-bereikbaarheid

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

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

VASTE PLANTEN 
HEESTERS

VIOLEN
BLOEMBOLLEN
HAAGPLANTEN

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UURWWW.REGBATHELMOND.NL

 ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPERGOEDKOPER

GRATIS 
ACCUTEST

GRATIS 
MONTAGE

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

Een mooi afscheid zorgt voor � jne herinneringen. Bij DELA kunt u rekenen op 
een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Nuenen en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en 
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel 040 209 77 09.
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