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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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Zullen we het 
liefde noemen? 
5 eenakters 
over liefde

Jaargang 63 • Nr. 46 • 18 november 2021

Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekkrant 
voor meer informatie.

WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   2 29-01-2021   15:13

Dames 
Z&PV Nuenen 
in top 10 van 
Nederland

Sint’s 
Speelpaleis 
was een 
groot succes!

Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

7.99
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Voedervogel
Een genot voor je vogels en 

leuk voor in de tuin. 

13.99

Bezoek

onze kerstshow

Deze week als bijlage

In memoriam 

Zanger Mark Elbers    
overleden
Zanger Mark Elbers (52) uit Nuenen is overleden. Dat werd afgelopen vrij-
dag bekend gemaakt. Hij overleed aan de gevolgen van het coronavirus 
waarvoor hij in het ziekenhuis was opgenomen.

breng ik een ode aan hem. Ik ben 
geen imitator, met zo’n groot wit 
jumpsuit aan. Dat ziet er niet uit’. 
Mark zong in kroegen, cafés, op de 

Mark was vooral bekend als Elvis-tri-
bute artiest. In een interview met de-
ze krant zei hij daarover: ‘Mijn muzi-
kale hart ligt bij Elvis. Als tribute artist 

kermis, Ameezing en andere evene-
menten in Nuenen en ver daarbuiten. 
Een voltreffer was het Elvis at the 
Chapel concept in de Clemenskerk, 
waar hij begeleid werd door een gro-
te band en koor. Later volgden ook 
Paaspop en de Effenaar met de 
Calling Elvis tribute band.

Na het herstel van ernstige gezond-
heidsproblemen kiest Mark in 2005 
voor de muziek en raakt bevriend 
met Ray Walker, zanger van The Jor-
danaires, een Amerikaanse zang-
groep die de begeleiders waren van 
Elvis. Na het beluisteren van een op-
name waarop Mark het nummer 
Peace in the Valley zong, dacht Wal-
ker dat het een originele Elvis-opna-
me betrof waar hij zelf bij was ge-
weest. Ook heeft Mark met veel 
Elvis-bandleden samengewerkt.

Mark, geboren en getogen Nuene-
naar, was trots op zijn dorp. De sympa-
thieke zanger schreef er speciaal een 
lied voor en over, Mooi Nuenen. En 
trots was hij op de onderscheiding 
Dwèrsklippel-met-het-witte-voetje 
2017 die hij ontving.

Mark Elbers stond altijd stil bij overle-
den dierbaren. Zo vroeg hij bij een 
openluchtoptreden altijd aan zijn 
moeder of ze het even droog kon 
houden. Nu staat Nuenen stil bij 
Mark.
Hij laat zijn geliefde vrouw Peggy en 
zijn huisdieren achter.

Zie voor het volledige interview
www.ronddelinde.nl, nr. 28 2017.

Er is gelegenheid om afscheid van 
Mark te nemen op zaterdag 20 no-
vember van 10.00 tot 12.30 uur in 
de H. Clemenskerk aan het Park te 
Nuenen.
In plaats van bloemstukken verzoe-
ken we u een donatie te doen aan 
stichting ‘Animal in Need’. Collecte-
bussen hiervoor staan bij de ingang 
van de kerk.

De uitvaartdienst vindt om 13.30 uur 
in strikt besloten kring plaats. De 
dienst is via een livestream te volgen 
middels de volgende link: 
http://bit.do/markelbers

Om 15.30 uur verlaten we de kerk en 
brengen we Mark naar het cremato-
rium. Met in achtneming van de co-
ronaregels zijn er mogelijkheden om 
een erehaag te vormen. De route 
gaat vanaf Park 25, Kerkstraat, Lin-
denlaan en Lindenhof. Aan beide zij-
den van de weg kan op 1,5 meter af-
stand van elkaar de haag gevormd 
worden. Het dragen van een mond-
kapje wordt daarbij geadviseerd.

Prinsenwissels verplaatst naar januari 
Vrijdag 12 november hebben de besturen van de vier carnavalsverenigin-
gen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten besloten om de Prinsenwissels 
voor zowel de jeugd als volwassenen te verplaatsen naar januari 2022. 

hopen we dat er in januari meer mo-
gelijk is. Hoe dan ook bereiden we ons 
voor op een mooi moment van aftre-
den voor de zittende Prinse(sse)n die 
al ruim een jaar wachten om hun 
scepter in te leveren. Ook voor de aan-
komende Hoogheden maken wij al-
vast een diepe buiging: wát een ge-
duld en flexibiliteit! 
We houden jullie op de hoogte en ho-
pen elkaar snel weer te zien, in goede 
gezondheid.

Door de aangescherpte coronamaat-
regelen vinden wij het niet verstan-
dig om de Prinsenwissels te organise-
ren. Daarnaast gunnen wij de 
aftredende én nieuwe Hoogheden 
een spetterend feest en dat is in onze 
optiek nu niet mogelijk. 

We maken zo spoedig mogelijk de 
nieuwe data van alle Prinsenwissels 
bekend, evenals de recepties die ook 
verschoven zullen worden. Uiteraard 

Gemeentelijke onderscheiding      
voor Bob van Dongen

Bob is geboren en getogen in Nue-
nen, en als zeer enthousiaste en be-
trokken vrijwilliger al heel wat jaren 
verbonden met de Stichting Intocht 
Sinterklaas. 

Al die jaren ontvangt hij Sinterklaas 
samen met de Burgemeester in Nue-
nen. Die ontvangst wordt door hem 
begeleid en zijn taak als verbindende 
factor tussen de honderden kinderen 
en het verwelkomen van de Sint is 
Bob op het lijf geschreven.

Na het ontvangst op de kiosk werd er 
jarenlang feest gevierd in Het Kloos-
ter en sinds een aantal jaren in de 
Hongerman. Bob heeft ook daar op 
zijn enthousiaste en gedreven ma-
nier de contacten met de kinderen 
en is altijd alert dat zij het naar hun 
zin hebben tijdens het Sinterklaas-
feest.

De Stichting is erg blij met Bob en 
hoopt op minstens nog een aantal 
jaren inzet van hem. Het gemeente-
bestuur wil daarom ook graag haar 
waardering overbrengen, en Bob 
bedanken voor al zijn jaren van in-
zet.

Op zondag 14 november reikte burgemeester Houben een gemeentelijke 
onderscheiding uit in de Hongerman aan Bob van Dongen, die zich al 25 
jaar lang inzet voor de sinterklaasintocht in Nuenen.
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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:

Hard plastic en speelgoed mag gratis naar 
de milieustraat. Het mag niet in de PMD zak. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

      

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

DUURZAAMHEID
Uitlevering laatste energieboxen aan huurders in Nuenen
Deze week worden de laatste 600 energieboxen geleverd 
aan huurders. De afgelopen weken hebben we al zo’n 1700 
energieboxen uitgedeeld. In de energiebox zitten produc-
ten om energie te besparen in huis. Onder het motto ‘Nue-
nen in stroomversnelling’ heeft de gemeente 
samen met woningcorporaties Woonbedrijf 
en Helpt Elkander de box samengesteld. De 
box is speciaal bedoeld voor huurders in de 
gemeente Nuenen om hen te helpen bij het 
besparen van energie in/om huis.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• EnergiehuisSlimWonen een inloopspreekuur 
 heeft in de Bibliotheek Nuenen;
• 2 energiecoaches u graag helpen op zaterdag van 11.00-

13.00 uur;
• steeds meer inwoners gratis en onafhankelijk advies krijgen;
• inwoners met een woning van voor 
 1990 hier veel baat bij hebben;
• doe alvast de zelftest op. 
 www.energiehuisslimwonen.nl 
 of doe de Quickscan.

NUENEN VEILIG
Donkere Dagen O� ensief 
weer van start
Donkere dagen bieden inbrekers 
veel voordelen. Zo weet een inbre-
ker bij een onverlicht huis gemak-
kelijk dat er niemand thuis is en kan 
een inbreker in een onverlichte wo-
ning makkelijker ongezien zijn slag slaan. 

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: Gaatjesboor methode
Onder het slot wordt een gat geboord. Vervolgens wordt 
met behulp van een geprepareerd voorwerp de sleutel, die 
de bewoners in het slot hebben laten zitten, omgedraaid.
Voorkomen door: Plaats raam- en deurboompjes die vol-
doen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
Deze zijn meestal voorzien van een slot zodat de inbreker 
het raamboompje niet omhoog kan trekken, sluit deze ook 
consequent af. Daarnaast altijd sleutels uit de sloten ver-
wijderen.

MISSTANDEN BUITENGEBIED 
Het buitengebied kent allerlei problemen die de natuur 
aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. 
Strafbare feiten vinden er met regelmaat plaats. Denk aan 

dumpingen, wildcrossers, 
stroperij, vissen zonder 
geldige documenten, afval 
verbranden maar ook de 
recreatiedrukte. Om dit 
soort misstanden aan te pakken is er goed toezicht nodig, 
Samen Sterk in Brabant (SSiB) verzorgt de toezicht en 
handhaving in het Brabantse buitengebied. SSiB is een 
Brabant brede samenwerkingsvorm waarin gemeenten, 
provincie, terrein beherende organisaties, particuliere 
grondeigenaren, waterschappen en waterwinbedrijven 
participeren. 

Door de inzet van groene boa’s op het gebied van toezicht, 
handhaving, opsporing en door actieve netwerkopbouw 
wordt gepoogd de kwaliteit van het buitengebied in 
Noord-Brabant te bewaken en te verbeteren. Gestreefd 
wordt naar een schoner en veiliger buitengebied waarin 
de biodiversiteit wordt gewaarborgd.

Wat kunt u doen als u misstanden ziet in het buitengebied?
Helaas kunnen we niet op alle plekken tegelijk zijn en daar-
voor hebben wij uw ogen en oren hard nodig. Heeft u een 

melding van spoed bel 
dan altijd de politie 112 
of 0900-8844. Is uw 
melding niet acuut? Bel 
dan 0900-9965432. 

Meer informatie via: 
www.ssibbrabant.nl
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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

Leuk om te geven: 
de Keurslager Kado Kaart!

Shoarma Pakket
500 gram vlees, 5 broodjes & saus .................... 7,95
Gegrild Spek
.......................................................... 150 gram 2,45
Burger Con Carne
“Mexicaanse Hamburger”  ..................per stuk 1,95
Kip Cordon Bleu
..............................................................2 stuks 5,50
Beef Stroganoff
.......................................................... 100 gram 2,35
Quiche Lorraine
..............................................................2 stuks 3,50

KOOPJE

SPECIAL

ROERBAK

OP BROOD

PUUR KIPFILET

EIGEN KEUKEN

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

Het Steenen Huys 30, Nuenen | Tel. 040 - 780 2232
info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

vrijblijvend 

advies

Nu het einde van het jaar nadert is de kans groot dat u uw eigen risico over 2021 al geheel of
gedeeltelijk voldaan heeft. Het is dan ook een goed moment om in actie te komen en een nieuwe 
gebitsprothese aan te laten meten. De kosten van een nieuwe gebitsprothese die u uit eigen zak 
voldoet bestaan namelijk uit twee delen; uw eigen bijdrage en uw eigen risico.

Eigen bijdrage
Een volledige prothese wordt eens per 5 jaar vergoed uit de basisverzekering. Ook als dit een
volledige prothese op implantaten is. De eigen bijdrage is afhankelijk van het soort prothese. Dit 
varieert tussen de 8 en 25%.

Eigen risico
Het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld en dit is € 385,- in 2021. Het eigen risico wordt in rekening
gebracht wanneer u zorg uit de basisverzekering gebruikt. De eigen bijdrage houdt dus in dat u voor 
sommige behandelingen een deel van de kosten zelf betaalt. Het eigen risico is het bedrag dat u 
jaarlijks zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering. Hoewel het tarief en de 
vergoeding voor een nieuwe prothese dus het hele jaar gelijk blijft is het wel zinvol een afspraak te 
maken nu uw eigen risico (grotendeels) verbruikt heeft.   

Wilt u dit jaar nog een nieuwe gebitsprothese en er zeker van zijn dat er nog plek is in verband met 
de eindejaarsdrukte? Neem dan contact met ons op en maak een vrijblijvende afspraak. Een
intakegesprek is bij ons altijd kosteloos en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek informeren wij u over het 
behandeltraject en de kosten hiervan. Zo weet u direct waar u aan toe bent en dat vinden
wij belangrijk! Wij zijn bereikbaar via 040-780 2232 en info@tppnuenen.nl. U kunt ook een afspraak
maken via onze website www.tppnuenen.nl.  

In 2021 nog een

nieuwe gebitsprothese?

‘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.

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

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

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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Plantdag Sint Jozef
Woensdagochtend 10 november was er iets bijzonders aan de hand bij 
basisschool Sint Jozef in Nederwetten. Leerlingen kwamen vanuit alle 
hoeken met schoppen en spades naar school toe. Met hier en daar een 
kleuter die een grote, zware schep over de grond meesleepte. Dat maakte 
lekker veel herrie in de vroege ochtend, tot grote hilariteit van de andere 
leerlingen.

het begin van de dag nog bijna geen 
planten in de tuinen van het plein. 
Wie de plattegrond van het prachtige 
ontwerp (eerder op het raam van de 
MFA te bezichtigen) heeft gezien, 
weet dat het schoolplein uiteindelijk 
nog veel spectaculairder wordt dan 
het nu al is. 

Het schoolplein was bij de start van 
de ‘plant dag’ al gedeeltelijk bedekt 
met gesnipperd hout en zwart zand. 
Alle planten die in de tuinen moesten 
komen stonden klaar in plastic pot-
ten op de plaats waar ze ingegraven 
moesten worden. Verder stond er 
een kruiwagen met zwart zand en 
een paar zakken met bloembollen. 
En een heleboel graafgereedschap 
en enthousiaste leerlingen. 

Vanaf 10.30 uur gingen, onder bege-
leiding van Willem en Marieke en de 
leerkrachten, de leerlingen van groep 
6, 7 en 8 aan het werk om de grootste 
planten in te graven op de verhogin-
gen van de Vulkaan. Een half uur later 
kwam groep 4 en 5 om die klus af te 
maken. Toen alle grotere planten in 
de grond stonden was het de beurt 
van groep 1, 2 en 3. Met versterking 
van een groep ouders gingen ze aan 

Al aanwezig en druk aan het werk 
waren Willem en Marieke, de papa en 
mama van Kaatje, Molly en Loes. Zij 
hebben tot nu toe al weken besteed 
aan het realiseren van het nieuwe 
schoolplein. Het oude schoolplein 
bestond enkel uit tegels. Op het nieu-
we schoolplein, genaamd ‘De Vul-
kaan’, wordt met houten, ingegraven 
palen en ‘bergen’ een vulkaan nage-
bootst. De kinderen kunnen er klim-
men, klauteren, slingeren, verstop-
pen en er is zelfs een plek waar bui-
ten les gegeven kan worden. 
Het schoolplein is echter nog niet af. 
Het is de bedoeling dat De Vulkaan 
zo groen en kleurrijk wordt als een 
subtropisch regenwoud. Er staan aan 

Sint’s Speelpaleis    
was een groot succes!
Op zondag 14 november werd Sporthal De Hongerman omgetoverd tot een 
heus Sint’s Speelpaleis. Een andere opzet dan de Nuenense Gemeenschap 
gewend was, geen intocht maar veel spel- en spektakel in Sporthal de Hon-
german. Ruim 600 kinderen hebben deze dag genoten van de verschillende 
activiteiten die het Sinterklaas comité Nuenen georganiseerd had.

gen voor zijn trouwe dienst. Daar-
naast heeft ook Jack Bossema een 
leuke award ontvangen als dank voor 
de 50 jaar dat hij vrijwilliger is bij 
onze stichting. Bedankt heren voor 
jullie inzet en jullie mogen enorm 
trots zijn!

We hebben wat leuke weetjes voor 
jullie op een rij gezet:
• Ruim 150 kilo snoepgoed is er ver-

bruikt;
• Ruim 20 liter wasmiddel om alles 

weer schoon en fris achter te laten;
• 15 vrijwilligers die het hele jaar 

door bezig zijn met de voorberei-
dingen;

• 150 vrijwilligers die in het week-
end actief zijn om alles soepel te 
laten verlopen;

• Ruim 40 sponsoren die hun steen-
tje bijdragen op financieel gebied 
maar voornamelijk in materialen 
en hand- en spandiensten;

• 40 pieten;
• 1 sinterklaas;
• 50 liter koffie;
• Ga zo maar door….

Kortom het was weer een groot feest!
Via deze weg willen wij alle mensen 
bedanken die hun steentje hebben 
bijgedragen aan deze geweldige 
dag. Vrijwilligers, sponsoren, drum-
bans, dansers- danseresjes, de aan-
wezige kinderen en hun ouders en ga 
zo maar door. Wij als Sinterklaascom-
missie hebben echt genoten van jul-
lie inzet, enthousiasme en plezier! 
Binnenkort wordt onze website voor-
zien van leuke foto’s van deze dag.
We hopen jullie in 2022 uiteraard 
weer te mogen zien bij het Sinter-
klaasfeest.

Nuenen, bedankt!
Met warme groet,

Bestuur & Werkgroep 
Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen
www.sinterklaasnuenen.nl

Zo was er een echte pietengym waar 
je allerlei kunstjes kon doen en een 
heus diploma kon verdienen. Ook 
was er een grabbelton met leuke 
prijsjes en konden kinderen hun ge-
zicht laten schminken tot iets heel 
gaafs. Tot slot waren er ook spring-
kussens aanwezig, waardoor de kin-
deren zich uitstekend hebben ver-
maakt. Voor iedereen was er volop 
snoepgoed wat altijd een lekkere 
traktatie is. Op het einde konden de 
kinderen en ouders zelf ook nog ge-
nieten van overheerlijke poffertjes. 
Wat een feest!

Voordat alle activiteiten konden be-
ginnen was er een probleem. Sinter-
klaas stond in de kiosk, maar het feest 
was in de Hongerman. Het ging wel 
een uur duren voordat de Sint bij de 
Hongerman zou zijn. Dat werd opge-
lost met een goocheltruc, waardoor 
Sinterklaas ineens uit de grote goo-
chelkist kwam. 
Ook zijn er deze dag twee mensen in 
het zonnetje gezet. Onze Spreekstal-
meester Bob van Dongen die al ruim 
25 jaar sinterklaas op een fantasti-
sche wijze binnenhaalt, heeft een ge-
meentelijke onderscheiding ontvan-

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

www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

1958 De eerste Rond de Linde 
verschijnt

‘Rond de linde liggen ze, de drie 
kerkdorpen Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Rustige landelijke 
oorden met een welvarend dorps-
schoon, waar de middenstand 
een belangrijke plaats inneemt. 
De neringdoeners namen het ini-
tiatief om te komen tot een plaat-
selijk blad met nieuws en adver-
tenties uit Uw directe omgeving. 
Wat ervan geworden is, kunt U 
hier zien. Dit blad zal voortaan ie-
dere veertien dagen gratis bij U in 

de bus gedeponeerd worden. 
Naast verenigingsnieuws zult U er 
nieuws op sportgebied in aantref-
fen: algemeen beschouwende arti-
kelen over interessante en wetens-
waardige onderwerpen, kortom 
een dorpsblad met hoofdzakelijk 

dorps nieuws. Daar ieder gezin, zon-
der uitzondering, dit blad krijgt, 
vormt dit orgaan voor U, zakenman, 
een ideaal middel om uw artikelen 
meer bekendheid te geven’.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Alleen Sinterklaas-
intocht in Gerwen
Zoals eerder aangegeven, bezoekt 
Sinterklaas komende zondag Ger-
wen. Gezien de huidige corona-om-
standigheden is er besloten dat er 
geen feestbijeenkomst in de Heuvel 
is, maar alleen een gezellige intocht. 
Vanaf 11.00 uur maken de Sint en zijn 
pieten, vergezeld door Drumfanfare 
Jong Leven, een rijtoer door Gerwen. 
Natuurlijk mogen alle kinderen hier-
bij aansluiten! Probeer wel afstand 
van elkaar te houden.
De route voert van De Huikert, via de 
Heilig Kruisgildelaan, Van den Waar-
senburglaan, Van Kemenadelaan, 
Laar (met een korte stop op de Tip), 
Akkerstraat en Gerwenseweg naar de 
kiosk op het Heuvelplein. Aan het 
einde van de rijtoer kunnen de kinde-
ren, op een aangegeven moment, 
hun kaartje inleveren voor een ca-
deautje. 
Via onze facebookpagina Sinterklaas 
in Gerwen en de diverse appgroepen 
van basisschool Heuvelrijk, houden 
wij jullie op de hoogte. Het is ook mo-
gelijk om ons bij vragen een mail te 
sturen: sinterklaasgerwen@gmail.com

GLOW groot succes 
Het was één grote bloemenzee, ’s avonds maar ook overdag: 69 zonnebloe-
men met op de achtergrond molen De Roosdonck. Een week lang GLOW in 
Nuenen. Met 25.000 bezoekers en 1 paard was het een groot succes. 

hen was dit niet mogelijk geweest. 
Van sfeerbeheerders bij de zonne-
bloemen tot mantelzorgers voor de 
bewoners van zorgcentra Akkers en 
Savant van Lenthof. Van de eigena-
ren van de molen en de grond er om-
heen tot de vrijwilligers van Vincen-
tre, Van GLOW tot Van Gogh Brabant 
en van Centrummanagement tot 
Nuenen200. En natuurlijk alle Nue-
nenaren die lopend of op de fiets 
kwamen. Iedereen hartelijk dank”. 
Een trotse inwoner van Nuenen, af-
komstig uit het buitenland vat deze 
week perfect samen met de woor-
den: It was good to see Nuenen glow!

Complimenten
“Warme kleuren, je waant je in een 
sprookje als je er tussendoor loopt. 
Met grote regelmaat kregen we com-
plimenten”, zegt Simone van der Hei-
den, directeur museum Vincentre. 
Complimenten in alle talen. De inter-
nationale wereld wist GLOW in Nue-
nen goed te vinden.

In het centrum van Nuenen was het 
gezellig druk. Dat was zeker het ge-
val bij de horeca. Simone: “Tussen 
woest plan en de realisatie zit het 
werk van heel veel mensen, voorna-
melijk op vrijwillige basis. Zonder 

Paard telt ook mee

Saranne verrast Gerwen met 
optreden op podium De Stam 
Zangeres-liedjesschrijfster Saranne verraste zondagmiddag 14 november de con-
certgangers met haar optreden in café De Stam in Gerwen. Saranne Schümers uit 
Nijmegen bracht liedjes van haar album ‘Dagen dat het anders gaat’ en ook enke-
le nieuwe nummers. Saranne vertolkt haar gevoelens en zoomt in op herkenbare 
situaties en emoties. Ze vertelt en zingt over haar kinderen, over het werk op 
school en over haar jeugdjaren in Tienray. Saranne zingt over vallen en opstaan, 
over balanceren. Mede dankzij haar warme en zuivere stem en de prima begelei-
ding op gitaar en cello werd het een uitstekend optreden. Cellist Gerard Kwak be-
geleidde haar tijdens dit concert. Het was het eerste optreden in dit najaar in de 
concertreeks ‘Gerwen verrast met…’, een activiteit van de Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen (WLG). 

Zangeres Saranne en cellist Gerard Kwak op het podium van De Stam in Gerwen..…
(foto Cees van Keulen)

de slag met het planten van kleine la-
vendelplantjes en bloembollen.

Het was een leerzame, efficiënte en 
gezellige ochtend met een prima 
temperatuur en een herfstzonnetje. 
Rond 12.00 uur was het werk voor de 
leerlingen klaar. Sommigen bleven 
aan het werk, want het was eigenlijk 
te leuk om te stoppen. De kleuters die 
buiten waren (de meesten uiteraard 
van top tot teen onder het zwarte 
zand) konden nog even spelen tot ze 
werden opgehaald. Eén kleuter was 
er stellig van overtuigd dat de bloe-
men al in bloei zouden staan als ze 
morgenochtend op school kwam.

Begin 2022 komen er nog een paar 
grote bomen en nog wat laatste plan-
ten op het nieuwe schoolplein. Nu is 
het een kwestie van wachten tot alles 
groeit en om te zien hóé alles groeit. 
Over een paar maanden zullen we 
zien waar de kleuters de bloembollen 
hebben gelaten. Het zou me niet ver-
bazen als ze alle honderd op 1 vier-
kante meter staan… 



ROND DE LINDE week 46 Donderdag 18 november 2021

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

Het verslag in het ED van 13/11 over de schokkende resultaten van een onderzoek van 
de Heer Leers naar de bestuurscultuur in Nuenen roept ook een beeld op van een naar 
binnen gericht onderzoek. 

De inwoners van Nuenen die mede de consequenties dragen van de wijze waarop Nue-
nen wordt bestuurd lijken onvoldoende in het onderzoek te zijn betrokken. Signalen 
van burgers dat het niet goed gaat in Nuenen zijn er genoeg, ik noem er een paar. Het 
afserveren en wegsturen van goedwillende burger-deelnemers aan een -door de ge-
meente misbruikte vorm van - dialoog, een affront tegen democratie en burgerpartici-
patie. Het onvermogen om met feitelijke argumenten de redelijke burgers te overtui-
gen dat de gemeentelijke besluitvorming wel degelijk zorgvuldig is. Alleen een stort-
vloed van woorden en/of een beroep op de procedure overtuigen de burger met kennis 
van zaken niet. Het schriftelijke kleineren van burgers die uit grote bezorgdheid om 
steun/hulp vragen bij provincie en de ombudsman.
Geacht bestuur burgers, voelen prima aan waar de schoenen wringen en willen hun in-
breng geven ter noodzakelijke verbetering van de Nuenense bestuurscultuur. 

Ik spreek de hoop uit dat de inbreng van burgers zal worden meegenomen in de ver-
volgfase met opdracht ‘concrete stappen voor de oplossing van de grote bestuurscul-
tuur problemen Nuenen’.

Piet Hut, Krommenakker 19, 5672PJ Nuenen

Afgelopen week is de begroting besproken. Door diverse politieke partijen is de schul-
denlast van de gemeente een serieus risico genoemd. Dat snap ik. De gemeente heeft 
74 miljoen aan schulden, dat is nogal wat. Maar de wethouder vindt dat we er goed 
voorstaan, dat we een gezonde gemeente zijn. Immers, komend jaar lost hij 42 miljoen 
af en in 2025 nog eens 30 miljoen. Zo…!! Da’s een flinke aflossing. Ik snap alleen niet zo 
goed waar hij dat van betaalt. 
Er worden geen gronden verkocht, dus daar kan het geld niet vandaan komen.
Er wordt nauwelijks winst gemaakt, dus daar komt het geld ook niet vandaan.
Er wordt niet ingeteerd op de reserves, dus daar komt het geld ook niet vandaan.
En volgens de financieringsplanning worden er ook geen nieuwe leningen aange-
gaan… 
En op dat laatste punt blijkt het addertje te zitten… Er worden namelijk geen nieuwe 
langlopende leningen aangegaan. En kortlopende schulden hoeven niet in de finan-
cieringsplanning meegenomen te worden, volgens de regels van de provincie. Want, 
zo is de redenering, kortlopende schulden worden alleen gebruikt voor dekking van de 
kasreserves. 
Ik zie de financiële situatie van Nuenen een beetje als papa, die vol trots vertelt dat hij 
een groot deel van de hypotheek heeft afgelost. Dat hij dit gedaan heeft door maxi-
maal rood te staan op zijn lopende rekening, zijn credit card tot de max heeft leeg ge-
trokken, zo’n beetje alles op krediet koopt en diverse persoonlijke leningen heeft afge-
sloten, vertelt hij zijn gezin niet. 
De hypotheek mag dan bijna afgelost zijn, maar de vakantie, de verbouwing, de nieu-
we auto en de pakjes voor sinterklaas kunnen allemaal niet meer betaald worden. 
Maar dat vertelt de wethouder papa de gemeenteraad zijn gezin niet.

Alex Appel, De Vroente 97, 5672 TV Nuenen

Smits van Oyenlaan
Even los van de discussie of het doorgaande verkeer door de Smits van Oyenlaan ge-
perst moet worden of niet. In verband met regelmatige botsingen is er al jaren de 
roep om verkeerslichten te plaatsen op het overbelaste kruispunt Beekstraat/Smits 
van Oyenlaan. In verkeersdiscussies hoor ik deskundigen daar merkwaardig genoeg 
nooit over. Met de blijvende toename van verkeer wordt de noodzaak van het plaat-
sen van verkeerslichten op dit kruispunt met de dag groter. Wat moeten we dan met 
fietstunnels? 

Carel La Grouw, van Hoovengaarde 14, Nuenen

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

Ingezonden brieven

Wethouder Joep Pernot overleeft Motie van Wantrouwen

Begroting 2022     
door raad goedgekeurd
Door Gerrit van Ginkel

Op 11 november was de een na laatste raadsvergadering van dit gedenk-
waardige jaar. De verwachting vooraf was dat drie maanden voor de verkie-
zingen geen spraakmakende zaken zouden worden beslist. De kans dat men 
bij de verkiezingen daar op zou worden afgerekend is denkbaar aanwezig.

om op Eeneind te voorkomen dat het 
daar helemaal wordt volgebouwd 
met zonnepanelen op fluisterwallen.
De PvdA voorzag zwaar weer op 
komst. We moeten alle kikkers in de 
wagen houden. De hoge schuldenlast 
is een groot risico voor nieuw beleid. 
We zijn een risicogemeente.
D66 wil werken aan een dorp voor 
jong en oud. Ze zoekt naar meer ba-
lans in de Kloostertuin.
Daar kan meer en goedkoop ge-
bouwd worden. De partij wil twee 
skatebanen in Noord en ziet in samen-
werken met de regio een nieuwe 
koers.
Het CDA wil bouwen in de Klooster-
tuin voor een bredere doelgroep. Ze 
wil de voetbalvelden in Gerwen en 
Nederwetten samenvoegen om hui-
zen te bouwen in afwachting van de 
accommodatienota. De kosten van af-
valverwerking stijgen jaarlijks in Nue-
nen. De energiearmoede zal toene-
men. We moeten meer oog hebben 
voor starters. Bij veranderend beleid 
moet er meer steun naar de boer.
De Combinatie wil graag een duidelij-
ke begroting. Er kunnen veel kleren in 

De heer Verkuyl van de Dorpsraad 
Gerwen vertelde als inspreker dat er 
veel te weinig loopruimte was in de 
sociaal culturele ruimte. Ook de eetka-
mer, de jeu des boules, een soosavond 
en grotere evenementen zouden met 
een aangepaste horeca uitgevoerd 
kunnen worden.

W70 vraagt waarom de nota hoge 
gebouwen over de verkiezingen 
wordt getild. Ze wil direct kunnen 
handelen als metingen daar aanlei-
ding voor geven.
De VVD zag een schuldenlast van 42 
miljoen die eigenlijk 75 miljoen was. 
De financiële positie van Nuenen was 
beroerder dan ooit. We leven op de 
pof en zitten de komende jaren aan 
de grond, zag de partij.
GroenLinks zag dat anders en sprak 
over een gezonde financiële huishou-
ding. Bij de grondexploitatie met toch 
enkele zware risico’s zijn goede stap-
pen gezet en zijn we op de goede weg.
We moeten wel alles op alles zetten 

Dwèrs op het ijs schuift door naar 2022 

Géén ijsbaan       
in het Park dit jaar 
We hebben het zo lang mogelijk voor ons uitgeschoven. Uitgesteld, afge-
wacht, de blik op ons einddoel gehouden: schaatsen op een echte ijsbaan 
in ons prachtige Park in de kerstperiode. Misschien tegen beter weten in 
bleven we positief en hoop houden dat we Dwèrs op het ijs konden orga-
niseren dit jaar. Maar na de persconferentie van 12 november moeten we 
de feiten onder ogen zien: we kunnen dit jaar géén Dwèrs op het ijs voor 
jullie neerzetten. 

Voor dat gevoel van saamhorigheid, 
de steun en het vele meedenken zijn 
wij enorm dankbaar! En onthoud: het 
is niet voor niks, want in de kerstperi-
ode van 2022/2023 staan we met z’n 
allen op het ijs in het Park. Wij gaan 
ervoor om er volgend jaar een nóg 
gaver winterfeest van te maken! Blijf 
gezond en zorg voor elkaar. Dan zien 
we elkaar volgend jaar op de ijsbaan 
van Dwèrs op het ijs! 

We vinden het met de sterk oplopen-
de besmettingscijfers niet verant-
woord om een evenement te organi-
seren waarbij we drie weken lang zo-
veel mensen samenbrengen. Daar-
naast is het door de steeds verande-
rende coronaregels bijna onmogelijk 
om ons ijsfeest te organiseren zoals 
we het voor ogen hebben. We zou-
den nu sponsorgelden moeten gaan 
inzetten om de eerste aanbetalingen 
te doen, maar durven niet te garan-
deren dat het feest ook daadwerke-
lijk kan doorgaan. Dat voelt voor ons 
niet goed en verantwoord. 

We hebben deze beslissing genomen 
met pijn in onze harten, want wat wil-
den we dit ijsfeest graag realiseren 
deze Kerst. We voelden dat ons initia-
tief breed gedragen werd en dat jong 
en oud in ons dorp reikhalzend uit-
keek naar Dwèrs op het ijs. De eerste 
teams die wilden meestrijden in de 
fluitketelschuifcompetitie waren al 
gevormd. We waren zó dichtbij dank-
zij de hulp van enorm veel Nuenense 
sponsors, onnoemelijk veel vrijwilli-
gers die zich hadden aangemeld om 
te helpen tijdens Dwèrs op het ijs, de 
gemeente Nuenen en vele anderen. 
Zoveel mensen wilden meehelpen 
om het ijsfeest tot een succes te ma-
ken. 

Géén ijsbaan       

de kast die niet meer passen. De Sinti 
worden veel te lang aan het lijntje ge-
houden en het tempo voor woning-
bouw in Gerwen kan beter.

Wethouder Stultiëns vertelde dat bij 
15 gezinnen aangeboden was voor 
hulp. Er kwam van een gezin een sig-
naal retour. Er komt een gids met re-
gelingen voor minima.
Wethouder Pernot bestreed dat Nue-
nen een risicogemeente was. De risi-
comatrix was 1.4 en er komen zoekge-
bieden voor grootschalige opwek-
king bijvoorbeeld bij fluisterwallen.

2e termijn
W70 zag noodzakelijke samenwer-
king bij het gedragen plan voor de 
Heuvel in Gerwen en een voorstel 
voor hogere gebouwen zou niet door 
hen ondersteund worden.
De VVD kwam met een motie van af-
keuring tegen Wethouder Joep Per-
not. De partij vond dat hij niet uitleg-
de hoe de schulden afgelost werden. 
“De wethouder voorziet de gemeente 
en de provincie van foutieve informa-
tie en kan dus aftreden” vond de VVD.
Eerder tijdens het debat had wethou-
der Pernot gezegd dat hij de grote 
schulden terug zou brengen naar klei-
ne leningen die niet op een financieel 
overzicht te zien zouden zijn. Dat 
schoot bij veel fracties in het verkeer-
de keelgat.
GroenLinks vond de motie van de VVD 
‘veel te zwaar geschut”. W70 zou de 
motie niet ondersteunen. De PvdA 
ging voor een handreiking en D66 
steunt de wethouder en het CDA 
hoopte op korte termijn meer duide-
lijkheid over de schuldenlast.

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

VERGUNNINGEN 
PERIODE 09-11-2021 EN 15-11-2021
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Berg 69 Vervangen houten draagconstructie 
 en balklaag 
Laan ter Catten 2 Plaatsen dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Lissevoort 10 Plaatsen veranda 
Percelen A 1523 en E 5958
(Koutergat en ’t Broek) Omvormen percelen naar nieuwe 
 natuur ter realisatie van het Natuur- 
 netwerk Brabant 
Pijlkruidhof 13 Renoveren dak en plaatsen dakkapel 
 voorzijde woning 

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Koningsdag 27 april 2022 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Heuvel 11 Horeca Prinsenbal Gerwen 20 november 
Gerwen Intocht Sint Gerwen 21 november 
Nederwetten Intocht Sint Nederwetten 
 21 november 

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

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

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

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718.

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

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

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

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

040 - 209 72 41

eetkamer

Nieuw in de showroom van Lineo: Exclusief Italiaans design voor uw complete interieur van Poliform.Plan hier uw afspraak:
www.lineo.nl/interieuradvies

Corona update: We volgen de richtlijnen van het RIVM; kijk voor actuele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.lineo.nl

woonkamer

zitkamer

zitkamer

 www.lineo.nlMODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

Zondag 21 november
geopend 11.00 - 17.00 uur

BIJLES Enthousiaste juf 
Leny met meer dan 25 jaar 
ervaring in het basison-
derwijs geeft bijles. Een 
persoonlijke stimulerende 
aanpak met op maat ge-
maakte lessen. Telefoon 06-
57576655.

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

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

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

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 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.

ZONDAG 21 NOV. 
VLOOIENMARKT Ten-
nishal Eindhoven Noord, 
Vijfkamplaan 10, Eindho-
ven. 9.00-16.00 uur. Info: 
06-20299824. Uitsluitend 
toegang met QR code! 
www.timmermansevene-
menten.nl  

ZONDAG 21 NOVEMBER
GEOPEND VAN 

11.00 TOT 15.00 UUR

Eeneind 27 5674 VR  Nuenen  Tel: 06 20 99 75 07

ZONDAG 21 NOVEMBER

11.00 TOT 15.00 UUR

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl
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Kerkberichten

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Henk de Bruijn
Eindhoven, 4 maart 1938

Nuenen, 8 november 2021

Nuenen Toos de Bruijn - Ganzevoort

Parijs Yvonne
Juliette & Louison

Ottawa Berry & Pauline
Yip

Eindhoven Rick & Laurence
Jesse & Merlijn

Thuis omringd door zijn familie is in alle rust overleden

Wij zullen zijn humor en betrokkenheid enorm missen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 20 november 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 21 november 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Zaterdag 20 november 18.30 uur: 
geen intenties.
Zondag 21 november 11.00 uur: 
overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem - Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij - van de Kam; Harrie 
van den Nieuwenhof; Piet van Hees-
wijk; Nelli en Ronald Eichholtz - van 
Gils; Josien Vinke - Hassing; Piet Joos-
ten; Henk Rooswinkel.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pas-
tor P. Clement. 

Misintenties: 
Koen Smeets; Levende en overleden 
leden van het parochiekoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 november 09.30 uur: vie-
ring, motettenkoor, voorganger pas-
tor J. Vossenaar. 

Misintenties:
Harrie Verschuuren; Jan van de Loo; 
Familie van Rooij-van Lieshout.

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

Zondag 21 november is de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, voordat 
de Adventsperiode begint. Traditie-
getrouw wordt in de protestantse 
kerk dan een Gedachtenisdienst ge-
vierd: alle overledenen worden her-
dacht en met name genoemd. Voor-
ganger in deze dienst is ds. Marlies 
Schulz. Vocaal ensemble Jubilate - 
o.l.v. Jelle Everhardus - verleent me-
dewerking aan de dienst. Voor kinde-
ren van de basisschool is er kinderne-
vendienst. Er wordt gecollecteerd 
voor het Bijna Thuis Huis in Nuenen. 
Als u niet in de gelegenheid bent om 
naar de kerk te komen, kunt u de 
dienst via livestream volgen: ga naar 
onze website www.pgn-nuenen.nl/
verbinding en klik dan 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 18 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, Wijding van de 
basilieken van de H. Petrus en Paulus.
Vrijdag 19 november. Geen H. Mis, H. 
Elisabeth, weduwe; gedachtenis van 
H. Pontianus I, paus en martelaar.
Zaterdag 20 november. Geen H. Mis, 
H. Felix van Valois, belijder. Geen 
Godsdienstlessen.
Zondag 21 november. Plechtige vie-
ring van de patroonheilige H. Cle-
mens I, paus en martelaar. 10.30 uur 
gezongen Hoogmis; gedachtenis 
26ste en laatste zondag na Pinkste-
ren. Patroonfeest.
Maandag 22 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Caecilia, maagd en martelares. 
Dinsdag 23 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Clemens I, paus en martelaar.
Woensdag 24 november. 07.15 uur, 
H. Johannes van het Kruis, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Chry-
sogonus, martelaar.

Geschokt hebben we kennis genomen van 
het plotselinge overlijden van 

Mark Elbers
Wij gaan zijn muzikaliteit en warme vriendschap ontzettend 
missen en wensen Peggy, familie en vrienden veel sterkte 
toe met dit grote verlies.

Oud Prinsen CV De Dwèrsklippels Nuenen

Winkeldeuren dicht!
L. Brouwers schreef vorige week over de open deuren van diverse winkels in Nuenen. Ik 
steun zijn pleidooi van harte! Enkele jaren geleden heb ikzelf ook een open brief ge-
schreven, en ben ik bij herhaling bij Smolders, Crooijmans en Cuypers gaan vragen of 
ze de deuren niet konden sluiten. De eigenaren bleven beleefd, maar waren verder to-
taal niet geïnteresseerd en bleven hardnekkig schermen met volkomen achterhaalde 
ideeën over ‘omzetverlies omdat klanten dan niet meer binnenkomen’. Ten eerste ver-
baas ik me over het beeld dat deze ondernemers hebben van ons als Nuenenaren: wij 
zijn te lamlendig om een deur open te duwen? Dankjewel zeg! Ten tweede is er al jaren 
gedegen onderzoek bekend dat het tegenovergestelde concludeert: omzet daalt NIET, 
én levert een besparing van gemiddeld 37% op aardgasverbruik! Als deze conclusies 
van o.a. Haystack International gelden voor Amsterdam, Tilburg en Antwerpen, lijkt 
het me dat dit óók geldt voor Nuenen. 
Een simpele zoekopdracht op internet geeft o.a. als resultaat https://communica-
tietrends.multicopy.nl/open-winkeldeur-levert-meer-klanten-en-omzet-op/ of https://
www.boekbond.nl/winkeldeur-open-of-dicht/

Aan de centrummanager van Nuenen heb ik destijds creatieve ideeën voorgelegd: 
’Dichte Deuren’ als voortvarend, gezamenlijk en positief beeld van winkelen in Nuenen. 
Mooie woorden kreeg ik terug, nul actie.
Wie weet dat de hoge gasprijs nu eindelijk eens iets in beweging gaat zetten?

M. van der Donk, Schutterijakker 8, Nuenen

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

Ingezonden brieven

Beperking in   
het vrij bezoeken 
van het Heemhuis
Gezien de recente coronamaatrege-
len heeft het bestuur van heemkun-
dekring De Drijehornick besloten om 
de komende weken (voorlopig t/m 4 
december) alleen nog maar op af-
spraak bezoekers te ontvangen in het 
Heemhuis. Dit houdt in dat de inloop 
op dinsdagochtend en woensdag-
avond voorlopig alleen op afspraak 
kan plaatsvinden. Naast de gastheer 
kunnen er maximaal vier bezoekers 
worden ontvangen.
De werkgroep-bijeenkomsten en ove-
rige activiteiten kunnen doorgang 
vinden mits er niet meer dan vijf per-
sonen aanwezig zijn.
Hopelijk kunnen we over een niet al 
te lange tijd deze beperkingen weer 
opheffen.
Overigens kan de lezing die donder-
dag 18 november is gepland in De 
Dassenburcht vanwege de corona-
maatregelen niet doorgaan.
www.heemkundekringnuenen.nl

Asbestdaken  verwijderen     
voor particulieren in Gerwen 
Het is noodzakelijk dat alle asbestdaken in Nederland verwijderd worden. 
In 1994 zijn de laatste asbestdaken in Nederland geplaatst en de levens-
duur beslaat 30 jaar. De platen gaan daarna verbrokkelen waardoor asbest-
deeltjes in de lucht verdwijnen. Dit is slecht voor het milieu, mens en dier!

Middels een pilot met de Gemeente 
Nuenen organiseert Dorpsraad Ger-
wen een gezamenlijke dag voor het 
inleveren van kleine daken < 35m2. 
Deze dag staat gepland op zaterdag 
27 november 2021. U kunt het asbest 
inleveren tussen 08.00 en 12.00 uur 
in een afvalcontainer welke geplaatst 
wordt op het kerkplein in Gerwen. 
Gemeente Nuenen zorgt voor be-
schermende kleding.

Heeft u interesse of wilt u zich aan-
melden? Dit kan, via een bericht naar 
Ad Donkers (bestuurslid Dorpsraad 
Gerwen) a.adonkersderks@gmail.com
Zonder aanmelding kunt u niet deel-
nemen!

Doe dit met spoed, zeker vóór 20 no-
vember 2021.
U wordt dan direct geïnformeerd 
over hoe deze dag zal gaan verlopen.

Verloren 
Dames bril, bruin (rond), merk LIND-
BERG in zwarte doos.
Op vrijdag 12 november tussen de 
Lidl en Albert Heijn in Nuenen.
Bij vondst graag contact opnemen 
met Maria 06-46662302.

Uitbreiding      
Fysio- en ergotherapie Kwiek
Via dit bericht brengen wij alle Nuenenaren graag op de hoogte van het 
volgende. Graag verwelkomen wij binnen Fysio- en ergotherapie Kwiek 
een nieuwe collega: Veerle Jager. 

Lieke Braam begin 2022 voor een 
aantal maanden met zwanger-
schapsverlof vertrekken. Dit geeft de 
tijd en ruimte om indien gewenst pa-
tiënten over te dragen en biedt bij te-
rugkeer van Lieke extra capaciteit 
voor het behandelen van patiënten.

Wij zijn hier erg blij mee, het biedt 
hele mooi perspectieven op de toe-
komst. Wij heten Veerle dan ook har-
telijk welkom! Groeten, Ellen, Lieke, 
Helga & Sofia. Meer informatie en 
contact: 06 331 831 14 en de website 
www.fysiotherapiekwiek.nl

Veerle heeft grote affiniteit met 
kwetsbare volwassenen en ouderen 
en komt 3 dagen per week werken. 
Ze woont in Eindhoven en heeft daar 
afgelopen jaar de opleiding aan de 
Fontys Hogeschool afgerond. Ze 
hoopt zich in de toekomst verder te 
specialiseren door het volgen van 
een Masteropleiding op het gebied 
van geriatriefysiotherapie. Het stre-
ven is om voor de lange termijn aan 
elkaar verbonden te blijven.
Fysio- en ergotherapie Kwiek is nu 
dus met 4 fysiotherapeuten en 1 er-
gotherapeut. Hiernaast zal collega 

v.l.n.r. Lieke Braam, Helga van der Kooij, Ellen Raessens, Veerle Jager en Sofia Rodrigues 
Corralero

Senergiek Geschiedenislezing 

Het leven in   
Eindhoven door 
de eeuwen heen
In zijn presentatie neemt Jan van 
Schagen zijn publiek op een toegan-
kelijke manier mee door honderden 
jaren leven in Eindhoven en belicht hij 
met name het ploeterend bestaan van 
‘de gewone man’. Zijn boeiend verhaal 
gaat over de dagelijkse overlevings-
strijd die niet eenvoudig was. De be-
volking werd door eeuwen heen ge-
kweld door oorlogen, voedselschaars-
te, plunderingen of epidemische ziek-
ten. Pas de laatste generaties Eindho-
venaren leven in redelijke welstand.

De lezing is op 26 november in de 
Trefpuntzaal van Het Klooster en be-
gint om 13.30 uur.
De lezing is toegankelijk voor leden 
én voor niet-leden van Senergiek.
De entree bedraagt € 2,00 (inclusief 
pauze-koffie of -thee) en u ontvangt 
€ 1,00 korting op vertoon van het 
Senergiek/KBO lidmaatschapspasje.
In verband met de coronamaatrege-
len is het helaas vereist dat u zich van 
tevoren aanmeldt voor deze lezing.
Stuur uw naam en telefoonnummer 
met vermelding dat u wil deelnemen 
aan deze lezing naar ellydegroof@
gmail.com. U ontvangt dan een be-
richt van bevestiging. Aanmelding 
kan ook telefonisch: 06 - 11 45 40 32.
Aan de zaal zal worden gecontro-
leerd op bezit van de QR code.
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 46

Oplossingen wk 45
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

M A L L O O T

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

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

Kruiswoord

M O S L I M L I K E U R

S U M E M O R A B E L O V

A L A A F R U W G A R D E

T A L K B E K A F N E E N

A T V B A N A I R S O L

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

L A C T

B A M A N T A K E L A D

A B P K O R N O S M A O

R E I S C A D E T N E O N

S E S A M L A M T E R R A

T L F A M I L I A I R T U

D I E P T E E U R O P A

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku3 8 4
3 2 9 6
8 6 1
5 9 1 8

5 3
3 6 4 2

6 7 5
1 8 5 7

7 3 9

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

Horizontaal: 1 hulde 6 volharding 12 voile 13 gevarieerd 15 verhoogde toon 16 geluidje 
18 scheepsvloer 19 zeer belangrijk persoon 20 lumen (afk.) 22 met elkaar 25 fl orijn (afk.) 
26 wapen 29 kledingstuk 30 snack 32 elektronisch tijdschrift 34 kluit 36 volzin 37 tussen (in samenst.) 
39 hechtlat 41 vaarwel (Fr.) 43 loodrecht 45 autobrandstof (afk.) 47 gebogen lijn 49 uitroep van afkeer 
50 spotfi guur 52 Open Universiteit 53 afzender (afk.) 55 beet 56 ingebeeld meisje 58 keg 59 doelman 
61 aarde 63 water doorlaten 64 Europees land.

Verticaal: 1 fl auw schijnsel 2 strik 3 onzes inziens (afk.) 4 veerkracht 5 bloem 7 lusthof 8 gezet 
9 ultraviolet (afk.) 10 vreemde munt 11 felle boosheid 12 dans 14 inkeping 17 aanlegplaats 
18 bureau 21 bedaard 23 familielid 24 beroep 27 Europese vrouw 28 vezelproduct 30 drank 31 vis 
33 troefnegen 35 deksel 38 rookgerei 40 uitspringende rots 41 pl. in Frankrijk 42 goede eigenschap 
44 meubel 46 naschrift (afk.) 48 sluier 50 zonderling 51 Nederlands schaakkampioen 54 watervlakte 
55 afbakening 57 heftig 58 grasland 60 paardenkracht (afk.) 62 rijksgrens (afk.).

AFWEERSTOF
ALLES
APRIL
BEEMD
BONUS
FIETSBEL
GOMBAL
GRAFFITI
INKOMEN
JUKEBOX
KIKKER
KNIPMES
METER
MOSLIM
MUSKUS
MYTHE
OERAL
OUDERE
POEDEL
SHIRT
SPAARKAART
SPELT
STEELS
THEEPOT
TUCHT
TURFVUUR
UNIEK
VISOLIE
VISSCHOTEL
WELGEVULD

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

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

Winnaar: week 44, Mw. J. Vlasblom, Nuenen.

Zondag 12 december 

Wereldlichtjesdag Nuenen
Op zondag 12 december is het Wereldlichtjesdag. Op Wereldlichtjesdag 
worden wereldwijd overleden kinderen herdacht door om 19.00 uur een 
kaarsje te branden en hun namen te noemen. Een bijzonder moment, dat 
wij in Nuenen elk jaar met extra zorg en aandacht omringen. 

Ook dit jaar zal een herdenkingsbij-
eenkomst plaatsvinden in het Boord-
huys. Of beter gezegd: bíj het Boord-
huys, want we gaan dit jaar in het Bui-
tentheater van het Boordhuys bijeen 
komen, wat zeker héél bijzonder zal 
worden. 
Alleen bij neerslag zal deze bijeen-
komst binnen plaatsvinden. 
De inloop is vanaf 18.15 uur. De 
bijeenkomst begint om 18.45 uur.

Wij gaan in een warme sfeer en met 
veel lichtjes de namen noemen van 
alle kinderen die wij die avond samen 
gaan herdenken. 
U bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn en u kunt zich bij on-
derstaand mailadres hiervoor aan-
melden, onder vermelding van de 
naam van het kind/de kinderen die u 
wilt herdenken. 
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door zangeres Margot Goorts 
en de inhoudelijke regie en presenta-
tie is wederom in handen van ritueel-
begeleider Michelle van Hout. 

Michelle van Hout en zangeres Margot Goorts, filmopname WLD 2020

Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, 
kunt u zich aanmelden bij Michelle 
van Hout via een mail aan: info@mi-
chellevanhout.nl of via het contact-
formulier op haar website www.mi-
chellevanhout.nl onder vermelding 
van uw naam en uiteraard de naam 
van degene(n) die u wilt herdenken.
Vorig jaar vond er geen live bijeen-
komst plaats, maar was er een film 
van de bijeenkomst opgenomen. Een 
link naar die film vindt u op bovenge-
noemde website. De bijeenkomst op 
12 december duurt tot ongeveer 
19.30 uur. Aansluitend is er gelegen-
heid voor een kop koffie of thee. 

Deze Wereldlichtjesdag-bijeenkomst 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van de Gemeente Nue-
nen. Het vindt plaats onder de vlag 
van Stichting Two Tone, een ideële 
stichting uit Geldrop die projecten 
ontwikkelt op het gebied van kunst 
en cultuur, met name voor kinderen 
en jongeren. 
www.michellevanhout.nl

Opsporing verzocht Alvershool 8 en 10

Wie heeft de foto?
In 1969 verscheen er een artikel in een van de regio-
nale bladen over het 50-jarig huwelijk van het echt-
paar Piet en Drika Gijsbers-van der Heiden. Zij woon-
den toen op nummer 10 aan het Alvershool in Ger-
wen. Drika vertelt in dit artikel dat zij zich kan herinne-
ren dat Vincent van Gogh haar geboortehuis, ook Al-
vershool 10, schilderde. Zij herinnerde nog dat Vincent 
haar woning op het doek zette. “Hij zat altijd op een 
klein stoeltje te schilderen”. En Drika toonde toen trots 
aan de journalist(e) een foto waarop het huisje anno 
1925 stond afgebeeld. 
De grote vraag is nu waar is die foto. Ligt die foto nog 
ergens in de archieven van de families Gijsbers of van 
der Heiden. Of in de mappen van de overige families 
die ooit op Alvershool 8 en 10 woonden. De onderzoe-
kers van het van Gogh Museum in Amsterdam willen 
heel graag een afdruk van deze foto bestuderen om er 
achter te komen op welk schilderij het geboortehuis 
staat afgebeeld. En vragen zich af of de foto nog er-
gens in Nuenen en omgeving bekend is. Van Gogh 
heeft meerdere hutten/boerderijen in 1885 in Nuenen 
geschilderd. 
Hierbij dus een oproep aan alle families waarvan de 
voorouders op het Alvershool hebben gewoond om 
diep in de familiearchieven te duiken en de foto waar 
Drika over spreekt op te sporen. Ook andere oude fo-
to’s van Alvershool zijn welkom. Mocht dat tot vond-
sten leiden dan graag doorgeven aan kees@onsnet.nu 
of per telefoon 06-53350860.
Families die eind 1800 begin 199 op Alverhool 8 en 10 
woonden zijn: van der Heiden, Gijsbers, van Bakel, 
Kuijten, de Looijer, Schuts, Gijsbers, Akkers, van Leu-
ken, Leijten, Verhagen en van Ansem.

Zullen we het liefde noemen? 
5 eenakters over liefde
Door Karin Aarts-Janssen

5 eenakters over allerlei vormen van liefde, grote liefde, treurige liefde, 
obsessieve liefde, vurige liefde, moederliefde, onbaatzuchtige liefde. 
Vormen van liefde die met relaties te maken hadden. Afwisselend ge-
speeld in één weekend.

La Musica
Liefde, een verbroken relatie, een 
scheiding, niet los kunnen laten en 
toch los willen laten, elkaar nodig 
hebben en ook weer niet, zeer ge-
compliceerd, vol herinneringen en 
emoties, vol verdriet en wanhoop. 
Een onafscheidelijke liefde.

Ken ik u niet ergens van?
Geestig, vol humor, speelt zich af in 
een café, met een vrouw, licht aange-
schoten, op de versiertoer en een 
man die zich niet zomaar liet versie-
ren. Een spel vol verleiding, met een 
speels woordenspel eindigend met 
“welterusten mijnheer niks” en “wel-
tedrinken mevrouw teveel”.

Weltevreden gingen mijn zus en ik op 
huis aan.

We hadden genoten van de Lin-
despelers, amateurtoneel op hoog 
niveau, vol passie en met verrassen-
de resultaten.

Op zondagmiddag mocht ik er 4 van 
zien, het publiek stil, aandachtig luis-
terend, of hard lachend om de humor 
die er gelukkig ook in zat.

Gesproken dagboek
Treurige liefde. Over een overleden 
moeder, een vader die zijn gezin in 
de steek liet, een dochter, die heel 
veel van haar moeder hield, maar 
geen goed kon doen. Ondanks dat 
bleef ze zoeken naar benadering en 
liefde die ze in haar jeugd zo had ge-
mist. De trieste klanken van een ac-
cordeon maakte het geheel nog treu-
riger.

Moederliefde
De over bezorgdheid van een moe-
der voor haar zoon en andersom. Zij 
kunnen elkaar niet loslaten, vooral 
moeder doet er alles aan om haar 
zoon bij zich te houden en gaat hierin 
heel ver. Een a.s. schoondochter 
wordt hier de dupe van en de zoon 
kan geen keuze maken. Is dat moe-
derliefde?
Een onvoorwaardelijke liefde van 
een moeder voor haar kind en de lief-
de van een kind voor zijn moeder.

Ook in 2021 geen   
Levend Kerstverhaal Nuenen:

‘onhaalbaar door 
hoge besmettings-
cijfers’ 
De organisatie van het Levend Kerst-
verhaal Nuenen is genoodzaakt ook 
dit jaar toe te geven aan de omstan-
digheden van de coronapandemie. 
Met de stijgende besmettingscijfers 
en druk op de IC-zorg, ziet het Levend 
Kerstverhaal geen kans om de kerst-
traditie door te laten gaan zoals ze 
voor ogen had. Voor de terugkeer van 
dit prachtige evenement kijkt de or-
ganisatie naar 2022. De deur naar het 
Levend Kerstverhaal is zowel voor 
een fysieke vorm als voor alternatie-
ven definitief dicht. De organisatie 
brengt met grote teleurstelling het 
nieuws dat zij niet in staat is om invul-
ling te geven aan de kerstperiode 
zonder daarbij ingrijpende maatrege-
len te nemen. Zij bedankt iedereen 
voor het enthousiasme en de warme 
reacties op de aankondiging die re-
cent verspreid werd. 
Alle ogen richten zich nu op volgend 
jaar en alle mogelijke scenario’s waar-
in een Levend Kerstverhaal in Nue-
nen weer kan plaatsvinden. “We we-
ten niet wat volgend jaar de situatie 
is, wel willen we met nieuwe elemen-
ten komen zoals we die dit jaar wil-
den introduceren”, aldus voorzitter 
Dorine Smilde. Wat die zijn, blijft een 
verrassing tot de volgende editie in 
2022. 

Lezing      
geannuleerd
Op donderdag 18 november zou Bij-
na Thuis Huis Latesteyn een lezing 
geven tijdens de informele bijeen-
komst van de ruilkring LETS Nuenen. 
Deze bijeenkomst gaat vanwege de 
nieuwe coronamaatregelen helaas 
niet door. 
Voor meer informatie over Lezing Bij-
na Thuis Huis Latesteyn op de site: 
www.bijnathuishuisnuenen.nl
Voor meer info over de ruilkring 
LETS-Nuenen: www.letsnuenen.nl

Lezing      
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Dames Z&PV Nuenen    
in top 10 van Nederland
Afgelopen zondag vond in Rotterdam de Nederlandse Estafette Kam-
pioenschappen plaats. Tijdens dit kampioenschap worden vijf estafettes 
in korte tijd gezwommen, de 4x100m wisselslag, de 4x100m rugslag, 
4x100m schoolslag, 4x100m vlinderslag en tot slot de 4x100m vrijeslag. 
Bij Z&PV Nuenen is deze wedstrijd ook vaak een onderlinge strijd tussen 
het dames en heren team. Dit jaar eindigden de heren op plaats 12, maar 
de dames pakte een mooie top 10 klassering met plaats 9 in het totaal 
klassement.

Het heren team, bestaande uit Sven 
Kardol, Alexander Nijst, Milan Meurs, 
Lars Diesch, Frans Slaats en Ruud van 
Heerbeek eindigde in de totaal uit-
slag op een verdienstelijke 12de 
plaats, waarbij ook een 10e plaats 
hun hoogste klassering was. Voor de 
heren was dat op de 4x100 vlinder, 
waarop Alexander zijn PR verbeterde 
tot 0.56.38. En als startzwemmer van 
de 4x100school kwam Lars tot een 
nieuwe persoonlijke toptijd van 
1.07.68

Komend weekend is de tweede ron-
de van de landelijke competitie. Deze 
vindt plaats in het TU-bad en wordt 
door Z&PV Nuenen georganiseerd. 
Helaas is hierbij geen publiek toege-
staan, maar heb je interesse in wed-
strijdzwemmen kom dan gerust een 
keer naar een van onze trainingen. 
Meer informatie vind je op de site 
www.zpvnuenen.nl

Ondanks dat het voor sommigen pas 
de tweede wedstrijd in de afgelopen 
anderhalf (corona) jaar was, waren de 
zwemmers gebrand om weer eens 
lekker te racen. Het dames team be-
stond uit Merel Phaff, Colet Claes-
sens, Susan Teijken, Richenne Zee-
bregts, Robin Goossens en Nikita van 
den Ouden, die alle vijf de afstanden 
moest zwemmen en dat zeer ver-
dienstelijk deed. Dat het dames team 
op alle afstanden zeer stabiel ge-
zwommen heeft blijkt wel uit het feit 
dat de hoogste klassering de 10de 
plek op de laatste afstand was. En 
ook binnen het team waren de da-
mes aan elkaar gewaagd, met bij-
voorbeeld op de 4x100vrij een ver-
schil tussen Nikita, Merel, Susan en 
Richenne van minder dan 2 secon-
den. Robin zwom in de wisselslag es-
tafette op haar favoriete 100m 
schoolslag 1.13.81 slechts een fractie 
boven haar persoonlijk record.

Rikken bij de supportersclub RKSV Nuenen

Bennie de Louw winnaar 2de 
wedstrijd seizoen 2021-2022
Ondanks de coronaperikelen kan de organisatie weer terug zien op een 
zeer geslaagde rikavond bij de supportersclub RKSV Nuenen. Met een 
goede opkomst van tien wedstrijdtafels werd om acht uur aangevangen 
voor de eerste speelronde en het was Bennie de Louw die met 120 punten 
de leiding nam. Na de pauze werd er nog fel gestreden voor de eerste 
plaats maar het was uiteindelijk Bennie de Louw die ondanks hevig ver-
zet van de winnaar van de eerste wedstrijd, Ria Hurkmans, met 91 punten 
de eerste prijs in ontvangst mocht nemen. 

 Uitslag rikken 12 november: 
1 Bennie de Louw 120 punten
2 Ria Hurkmans  91 punten
3 Rinus Scheepers  88 punten
4 Ruud Vogels  68 punten 
5 Janus Tuhumury  62 punten 
6 Frits Roijakkers  54 punten
7 Toine Raaijmakers  52 punten
8 Wil Marquenie  51 punten
9 Frans Foolen  47 punten
10 An Arts   44 punten 

Door de coronamaatregel is het voor 
ons niet mogelijk om de wekelijkse 
rikavonden te organiseren, als het al-
lemaal meezit, zouden wij 10 decem-
ber weer kunnen rikken. Wij houden 
u op de hoogte.

Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

Fietsmaatjes   
Nuenen   
zoekt vrijwilligers
Sinds enige tijd is Fietsmaatjes Nue-
nen actief in het Nuenense. Met drie 
fietsen en 63 gasten, fietsen 65 vrijwil-
ligers dagelijks in en rondom Nuenen 
en haar omgeving. Gedreven door de 
vele positieve reacties van de gasten, 
die volop genieten van de prachtige 
omgeving die Nuenen hen biedt, zet-
ten zij hun beste beentje voor. 

Een ritverslag met de ervaringen van 
een gast:
“Een mooie rit gemaakt vanuit de 
Boschhoeve via het Vaarle langs het 
kanaal naar Brandevoort. Liza was erg 
verbaasd dat Mierlo en Helmond zo 
dicht bij het kanaal liggen, onvoorstel-
baar!! Door Brandevoort gefietst waar-
na koffie bij de Brandevoortse Hoeve. 
Hierna via een binnendoor-route door 
Stiphout naar Nuenen waarna nog 
een rondje Broek. Via Nuenen-West 
weer naar huis. Volop genoten van de 
‘herfstrit’, prachtige kleuren en geu-
ren. Hopelijk snel weer eens! “

Dat dit prachtig initiatief zeer ge-
waardeerd wordt, blijkt uit het steeds 
groter wordende aantal gasten dat 
zich hiervoor aanmeldt. Daarom zijn 
wij als Stichting op zoek naar extra 
vrijwilligers die ons team willen ver-
sterken om met onze gasten te gaan 
fietsen.
Het tijdsbeslag per week hiervoor 
hangt af hoeveel keer jij bereid bent 
om met een gast te gaan fietsen. Eén 
rit per week kost je een dagdeel (och-
tend of de middag). De ervaring leert 
ons dat er op één gast twee vaste vrij-
willigers zijn die in onderling overleg 
bepalen wie met de gast en wanneer 
gaat fietsen. 
Heb je interesse of wil je wat meer 
weten wat het inhoudt om vrijwilli-
ger te zijn bij Fietsmaatjes Nuenen, 
neem gerust contact met ons op. Je 
kan je aanmelden via info@fiets-
maatjesnuenen.nl of via telefoon 06-
22776595.

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 19 november
Ned. VR30+1 - Beerse B. VR30+1 19.30 
Zaterdag 20 november
Nederwetten VE - SBC VE  .............16.30 
Zondag 21 november
SVSOS 1 - Nederwetten 1  ............14.30 
Nederwetten 2 - SBC 7  ..................10.00 
UNA 12 - Nederwetten 3  .............12.00 
S.V Brandevoort 6 - Nederw. 4  ..10.00 
Nederw. VR1 - SV Budel VR1  .......12.30 

RKGSV GERWEN
Zondag 21 november
DOSL 1 - RKGSV 1  .............................14.30
EMK 4 - RKGSV 2  ................................13.00
RKGSV 3 - EMK 7  ................................13.15
UNA 13 - RKGSV 4  ................................9.45
RKGSV 5 - SV Tongelre 4  ................10.30
Pusphaira 5 - RKGSV 6  ....................14.30 
RKGSV VR1 - Spoord. Boys VR 1 ..11.00

Carnaval
Vecteezy.com

Willemien en Theo Verploegen   
43e boerenbruidspaar van Raopersgat
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kon een reguliere be-
kendmaking van het boerenpaar tijdens het Prinsenbal op 13 november 
begrijpelijkerwijs niet plaatsvinden. Daarom heeft de Commissie Boe-
renbruiloft Raopersgat ervoor gekozen het boerenpaar en hun getuigen 
die avond online bekend te maken.

Het boerenpaar wil op donderdag 27 
januari in de Hofkamer van verzor-
gingshuis Franciscushof in Lieshout 
gaan verloven. 
Het onecht huwelijk wordt op maan-
dag 28 februari 2022 om 13.00 uur in 
de feestelijk en carnavalesk ingerich-
te grote zaal van het Raopershuis aan 
de Grotenhof voltrokken en aanslui-
tend op ludieke wijze ingezegend. 
Deze huwelijksceremonie is open-
baar en voor iedereen gratis toegan-
kelijk.

Draagt u de boerenbruiloft een warm 
hart toe, dan kunt u voor € 11,11 per 
jaar ‘Vriend van de C.B.R.’ worden. Tij-
dens de boerenbruiloft ontvangt u 
dan gratis een portie petazzie met 
worst. U kunt zich als vriend aanmel-
den via cbrlieshout@gmail.com waar-
na u nadere informatie ontvangt.

Commissie 
Boerenbruiloft Raopersgat

Om 19.11 uur ontvingen leden van 
de CBR via hun groepsapp een film-
pje waarin het spel ‘Wie van de Drie’ 
werd gespeeld. Door het stellen van 
slimme vragen stelde het panel vast 
dat van de drie gemaskerde boeren-
paren Willemien en Theo Verploegen 
het echte boerenpaar van 2022 was. 
De getuigen zijn hun vrienden Marlie 
Peters en Wilko van den Bosch. Het 
spel werd vakkundig gepresenteerd 
door Maarten de Groot.

Uitleg van de eerder bekendge-
maakte hints:
Hint 1: Ze zijn er niet vies van: Hij 
werkt als monteur bij de DAF en zij als 
kraamhulp (niet vies van vuile han-
den).
Hint 2: ICT daar heeft hij iets mee: ICT 
in dit geval niet ‘In coronatijd’ maar 
‘Initiatie Carrosserie Techniek’, een 
opleiding die nodig is om monteur 
bij DAF te kunnen worden.
Hint 3: Elke dag is anders: Als kraam-
hulp en monteur is met andere ba-
by’s en trucks elke dag anders.
Hint 4: Het is nogal eens dat het licht-
je laat uit gaat: Ze houden allebei van 
feestjes en hebben een nadrukkelijke 
relatie met lichtstad Eindhoven (DAF 
en PSV).
Hint 5: Ze hebben iets met 3399: Be-
halve dat 3399 hun vroegere tele-
foonnummer was, kunnen met be-
hulp van deze cijfers ook de dienstja-
ren van Willemien, het geboortejaar 
van Theo, de leeftijd van zoon Tim en 
geboortejaar van dochter Jolijn wor-
den berekend.

Foto door Martijn van den Baar

43e boerenbruidspaar van Raopersgat

Nieuws uit het Narregat
We waren er zo dicht bij, komend weekend zouden onze nieuwe kartrekkers 
dan eindelijk (na anderhalf jaar wachten vanwege corona) de scepter overne-
men van Prins Consilium. Maar helaas mag het niet zo zijn, door de nieuwe co-
ronamaatregelen is het niet mogelijk om op gepaste manier afscheid te ne-
men van ons trio van 2019/2020 en onze nieuwe hoogheden te presenteren. 
Balen natuurlijk, maar we hebben de hoop nu gevestigd op begin 2022. Wij 
hopen met heel ons carnavalshart dat het dan eindelijk gaat gebeuren. Eén 
ding is ondertussen wel duidelijk geworden, onze nieuwe prins(es) en zijn/
haar gevolg zitten nu al zo lang in de ‘wachtkamer’ dat de bekendmaking be-
gin 2022 (hopelijk) voor een enorme ontlading zal zorgen. We willen er dan 
ook een groot feest van maken.

Ondertussen zijn alle tips op een na al bekend. Ook tip 11 willen wij jullie niet 
onthouden. Een aantal van de betere puzzelaars zullen wel een idee hebben 
wie onze nieuwe kartrekkers zijn, maar voor de overige amateurjagers en -raai-
ers volgt hieronder de laatste tip.

Tip 11: Geliefde

Vecteezy.comVecteezy.com

Vrijdagavond 12 november

Uitslag rikken kan-
tine Nederwetten
1e: Pino Beks   114 punten
2e: Jan van Lankveld  63 punten
3e: Christien Bastiaans  57 punten
4e: Jan van Kemenade  51 punten
5e: Nick Struijcken  51 punten

De volgende kaartavond is op: Vrij-
dagavond 26 november, 20.00 uur.

Sportdag Kindcentrum   
De Nieuwe Linde
Op woensdag 10 november zijn de kinderen van Kindcentrum De Nieuwe 
Linde heel sportief bezig geweest. De sportklas van het Nuenens College 
had voor hen een sportdag georganiseerd. Als school vinden wij het be-
langrijk om voldoende te bewegen. En dan is het fijn dat we vanuit de sa-
menwerking met het Nuenens College zo’n extra sportmoment kunnen 
organiseren. Deze samenwerking willen we de komende jaren verder uit-
bouwen. De groepen 1 tot en met 3 hebben op school diverse activiteiten 
gedaan. Zo hebben zij gedanst via Just Dance en in de speelzaal hebben 
ze geoefend met balanceren. Verder hebben ze buiten heel veel sportieve 
spellen gedaan. 

pje verwisselen. De juffen en meester 
hebben hier ook een aantal spellen ge-
zien die we buiten op het plein vaker 
kunnen spelen. 
Ook in deze groepen werd de ochtend 
goed ontvangen: Vienna (groep 4): 
“Het steen-papier-schaar spel vind ik 
het leukste”. Tim (groep 5): “Het was 
heel leuk. Vooral het blikgooien met 
wc rollen was erg grappig”. Sem (groep 
6): “Ik vond het leuk omdat het alle-
maal verschillende spellen waren. En 
het was heel anders dan de gymles. 
Ook was het leuk dat de studenten ons 
hielpen met de spelletjes”. Belle (groep 
8): “Het was best leuk. Vooral het dan-
sen met Just Dance en de stoelendans 
met hoepels vond ik leuk”. 
De jongens en meiden van het Nue-
nens College hebben de groepjes 
met kinderen netjes begeleid van 
spel naar spel. En bij ieder spel waren 
er 2 leerlingen die het spel uitlegden. 
Het was een fijne en zeer sportieve 
ochtend! 

De kinderen hebben een intensieve 
beweegochtend gehad. Ze hebben 
ook veel plezier gehad, zoals blijkt uit 
enkele reacties van kinderen uit deze 
groepen: Thijs (groep 1) : “Het was ge-
woon leuk”. Evi (groep 1): “Het was 
heel leuk. Vooral de memory. Dat wa-
ren leuke plaatjes en mijn lievelings-
kleur paars zat erin”. Sara (groep 3): “ 
Het was een leuke dag. Het touwtrek-
ken en tennis waarmee je mag lopen 
met de bal vond ik het leukste”. 

De groepen 4 tot en met 8 mochten 
naar de Hongerman. Hier stonden in 
totaal 12 spellen klaar. De klassen wa-
ren door elkaar gehusseld en in kleine 
groepjes werd langs alle spellen gelo-
pen. Er is gedanst, stoelendans ge-
daan, geoefend met touw trekken. 
Maar er werden ook spellen gedaan als 
voetbal en trefbal. Er zijn ook wat be-
hendigheidsspelletjes gedaan zoals: 
breng een bal naar de overkant, zon-
der je handen te gebruiken en boom-

De KBO Mariahout 
stopt tijdelijk met 
kaartavonden
Vanwege de coronamaatregelen zijn 
wij genoodzaakt om de kaartavonden 
te stoppen. Zodra het weer kan laten 
we het weten langs dezelfde weg.
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KOM NAAR HET

JOBCAFÉKOM NAAR HET

Werken in de zorg doe je vanuit je hart. 
Omdat je het verschil wil maken of 
omdat liefdevolle zorg gewoon ‘in’ je zit. 
Bij Archipel waarderen we jouw inzet. 
Zo bieden we extra scholing, ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling en volop 
ondersteuning om je goed te blijven 
voelen in je werk. We geven jou en
je team eigen verantwoordelijkheid, 
en ook support wanneer het nodig is.
Bijvoorbeeld met slimme innovaties 
die jouw werk vergemakkelijken en het 
leven van onze cliënten fi jner maken. 
Zo organiseren we onze zorgverlening 
beter voor iedereen.

Ben jij geïnteresseerd in werken in de 
zorg? Dan zien we je graag tijdens het 
JobCafé of check werkenbijarchipel.nl 
voor onze vacatures.

DE ZORGVERNIEUWERS

Archipel Akkers Nuenen

Donderdag 25 november van 15:00 - 18:00 uur

Bezoekadres 
(op afspraak) 

Elisabethplaats 4 
5421 LC Gemert 

 
T (0492) 371337

E info@eijkemans.nl
I www.eijkemans.nl

 

Voor een net en solide bedrijf zijn
wij, op korte termijn, op zoek naar
een bedrijfshal van ca. 300-400 m²
in Helmond, Mierlo-Hout, Mierlo of

Nuenen.

Bedrijfshal
Roldeur ca. 4 m¹ hoog
Huurprijs in overleg
Huurtermijn min. 3 jaar of
langer

HUURVOORWAARDEN: 

Heeft u een ruimte die op
korte termijn beschikbaar is
en voldoet aan bovenstaande
huurvoorwaarden? 
Dan horen wij heel graag van
u! 
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