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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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
ZE
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Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in onze weekkrant 
voor meer informatie.
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 Bel of mail: 040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

Rond de Linde
zoekt bezorgers

v.a. 13 jaar

Laatste 
vrijdagavond 
van de maand: 
weer � lm in 
Het Klooster

Positieve 
reacties op
Helpt Elkanders 
plan Vinkenho� es 

WONING 
TAXEREN?
040 - 209 4104
De Pinckart 54 - Nuenen

www.makelaarsplein.com
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Wintertijd
Zaterdag 29 op zondag 30 oktober 
gaat om 03.00 uur de klok één uur 
terug!
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Wat hebben we genoten van de tweehonderd prachtige Dwèrse licht-
puntjes die vorig jaar in de kerstvakantie straalden door heel Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten! We krijgen al vragen of we de wandelroute weer 
organiseren.

Drie weken lang schaatsplezier en gezelligheid in het Park

Dwèrs op het ijs gaat voor 
duurzame schaatsbaan
Na drie jaar voorbereidingen gaat het er dit jaar toch écht van komen: 
drie weken lang een schaatsbaan met Wintercafé in het Park van Nuenen! 
De organisatie van Dwèrs op het ijs gaat voor een duurzame, syntheti-
sche schaatsbaan. “In deze tijden kunnen we het niet maken om zoveel 
energie te verbruiken om echt ijs te maken. Daarom gaan we voor een 
energieneutrale schaatsbaan.”

Drie weken lang kan er geschaatst 
worden op de schaatsbaan van Dwèrs 
op het ijs in het Park: van zaterdag 17 
december tot en met zondag 8 ja-
nuari. Ook liefhebbers van curling 
kunnen hun hart ophalen met een 
heuse curlingcompetitie.
In het Wintercafé, dat direct aan de 
schaatsbaan ligt, zijn in die periode 
ook volop activiteiten voor jong en 
oud. En mogelijkheid om gezellig sa-
men te komen. “We willen kinderen 
sportief bezig laten zijn, en inwoners 
van ons dorp verbinden”, zegt Brigit 
Span, voorzitter van de organiseren-
de stichting Dwèrs op het ijs.

Duurzaam
“Al voor de zomervakantie werd dui-
delijk dat we, na twee jaar corona, 
een nieuwe uitdaging hadden”, zegt 
Span. “De energiecrisis dwong ons 
tot nadenken. We vonden het niet 
verantwoord om een echte ijsbaan te 
realiseren, waar enorm veel energie 
in schiet. Daarom zijn we gaan kijken 
naar goede, duurzame alternatieven.”
Die vond de stichting in synthetisch 
ijs. “We hebben verschillende banen 
getest en zijn ervan overtuigd dat de-
ze baan een goede ijsbeleving geeft. 
Diverse steden gingen ons al voor. Zo 
ligt er in Brussel, Detroit, Disneyland 
Parijs, Rio de Janeiro en in Chicago 
(op de 94ste verdieping!) al enkele ja-

ren een schaatsbaan van synthetisch 
ijs.”  Het wordt een duurzame baan 
dus, die geen stroom of diesel ver-
bruikt. De stroom die afgenomen 
wordt van de gemeente, wordt boven-
dien groen opgewekt. “We proberen 
ons evenement zo duurzaam mogelijk 
op te zetten.”

Programma
Het programma voor de drie weken 
dat Dwèrs op het ijs open is, wordt 
nog in detail ingevuld. Een kleine 
greep: in de eerste week mogen leer-
lingen van de Nuenense basisscho-
len gratis komen schoolschaatsen. 
Onze hoofdsponsors Jumbo Ton 
Grimberg en Bakkerij De Vocht zor-
gen ervoor dat alle scholieren een 
worstenbroodje en warme chocola-
demelk krijgen om het schaatsuitje 
compleet te maken.
Tijdens de opening op zaterdag 17 
december komt een schaatspaar van 
het nationale team ijsdansers laten 

zien wat je allemaal kunt doen op 
onze schaatsbaan. Dat wil je niet mis-
sen!

Het Van Binsbergen Trio komt op za-
terdag 18 december het Wintercafé 
op de kop zetten met een ballen en 
brallen-avond. Verder hebben we 
een hilarische Dwèrse Babes Bingo-
avond, een StefStuntpiloot-avond, 
discoschaatsen, een Foute Kersttrui-
party, een curlingtoernooi, pubquiz 
en nog veel meer. Op de website 
www.dwersophetijs.nl komt het vol-
ledige programma te staan.

Vrijwilligers
Om dit volle programma op het ijs en 
in het Wintercafé te kunnen draaien, 

is de organisatie hard op zoek naar 
helpende handjes. Voor het onder-
houd van de schaatsbaan, tot de 
schaatsverhuur, het slijpen van 
schaatsen, en in het Wintercafé. Wil jij 
mee helpen als vrijwilliger om de al-
lereerste editie van Dwèrs op het ijs 
tot een succes te maken? Scholieren 
die hun maatschappelijke stage wil-
len lopen bij de schaatsbaan, zijn ook 
welkom.
Meld je dan aan via het formulier 
door het scannen van de QR-code.

Meer info
Wil je meer weten? Houd dan www.
dwersophetijs.nl in de gaten of volg 
Dwèrs op het ijs op Facebook en In-
stagram.

Organiseer jij dit jaar dit leuke event?

Dwèrse lichtpuntjesroute

Omdat we dit jaar eindelijk de schaats-
baan in het Park hebben liggen, lukt 
het ons niet om dit ook te organise-
ren. We zoeken daarom twee of drie 
enthousiastelingen die het leuk vin-
den om de Dwèrse lichtpuntjesroute 
2022 te organiseren en coördineren.
Ben jij een beetje handig met com-
puters en social media, vind je het 
leuk om dingen te organiseren en wil 
je iets leuks doen voor Nuenen in de 
kerstperiode? Dan zijn we op zoek 
naar jou!
Het vraagt geen enorme inspanning, 
wel enthousiasme, een beetje han-
digheid met computers en bereik-
baar zijn in de periode dat de licht-
puntjes buiten staan. En natuurlijk 

helpen we je op weg en zorgen we 
voor een goede overdracht.

Vond jij de Dwèrse lichtpuntjesroute 
zó leuk dat je ze de komende kerstva-
kantie weer wilt terugzien en lijkt het 
je wat om dat te organiseren? Neem 
dan contact op met Inge Jacobs-Koe-
link of Brigit Span van Dwèrs op het 
ijs via info@dwersophetijs.nl.

Nog één keer Gerrit van Ginkel
De mensen van voorbij
zij blijven in ons leven.
De mensen van voorbij,
zij zijn met ons verweven.
In liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen
In bloemen geuren, in een lied,
dat opklinkt uit verdriet.

- Alice Nahon - 

Afgelopen zaterdag hebben we op 
het overvolle Rabobankplein in Het 
Klooster afscheid genomen van onze 
hoofdredacteur Gerrit van Ginkel. 
Zijn uitvaart vond plaats met gilde-
eer en werd een indrukwekkend ge-
heel van herinneringen aan een man 
die voor het nieuws in Nuenen zoveel 
betekend heeft. 
We hebben zijn leven gevierd en zijn 
bedroefd en dankbaar dat we Gerrit 
zolang onder ons mochten hebben. 

Gerrit rust zacht

Collecte Sinterklaasfeest Gerwen
De voorbereidingen voor het leukste Sinterklaasfeest in Gerwen zijn in 
volle gang. We hebben diverse keren contact gehad met Sinterklaas. He-
laas heeft Sinterklaas ook een personeelsprobleem ofwel een pietenpro-
bleem. Met de commissie zijn wij nu aan het kijken wat we hieraan kunnen 
doen. Natuurlijk informeren wij jullie hier graag hierover via facebook, 
Sinterklaas in Gerwen en middels weekkrant Rond de Linde. 

Gelukkig hebben wij wel (nieuwe) 
collectanten bereid gevonden, die 
voor dit mooie feest gaan collecteren 
in Gerwen. Wij zijn ze daar heel dank-
baar voor. Onze collectanten hebben 
een collectebus bij zich en een QR-
code waarmee u een gift kan geven, 
zodat dit feest weer door kan gaan. 
Tevens kunt u bij onze collectanten 
kaartjes kopen voor de kinderen van 
0 t/m 8 jaar (groep 5), zodat zij zon-
dag 20 november het feest mee kun-
nen vieren.
Op basisschool Heuvelrijk zijn op be-
paalde dagen ook kaartjes te koop. 
Wij informeren de ouders hierover 
via de diverse app-groepen.

Mocht u niet thuis zijn en toch kaart-
jes willen kopen of een bijdrage willen 
leveren dan kan dat op de volgende 
adressen; Laar 26 en Goudhoeksland 

57 te Gerwen of stuur een mail naar 
sinterklaasgerwen@gmail.com en 
dan helpen wij u graag verder.

Extra kaarten voor        
  Sinterklaasfeest
                   optocht 
                   Nuenen 
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

De Grip wagen komt 10 en 11 november 

weer naar Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch 
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een 
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

T: 040-2631631
A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

 Ga voor meldingen openbare ruimte naar:
www.nuenen.nl/melding-doen

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-28373 83 

Openingstijden:  
di. woe. en vr. 13.00-17.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

 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!
Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.
Op vrijdag is er geen inloop voor Wmo.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
 dinsdagavond 18.00-20.00 uur.

1

Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag! 

VERKEER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Vanaf  maandag 19 september worden er onderhouds-
werkzaamheden uitgevoerd aan verschillende bruggen, 
onderdoorgangen en keerwanden in Nuenen. Voor de 
komende twee weken staat het volgende op de planning:

van 24 t/m 28 oktober
- Fietsbrug Opetersepad over de Smits van Oyenlaan
- Onderdoorgang Smits van Oyenlaan (Hemelsepad)

De werkzaamheden aan de fi etsbrug vinden voor een deel 
’s-nachts plaats. Hiervoor wordt het verkeer van de Smits 
van Oyenlaan omgeleid. Het fi etsverkeer kan gebruik blij-
ven maken van de brug. Fietsers en voetgangers over 
Hemelsepad worden omgeleid.

van 31 oktober t/m 4 november
- Brug over het Eindhovens kanaal in de Collse Hoefdijk
- Onderdoorgang Collse Hoefdijk (Refelingse Heide/

Breeldere)

Deze werkzaamheden aan de brug in de Collse Hoefdijk 
vinden plaats tussen 9.00 en 16.00 uur. Fietsers over de 
Collse Hoefdijk worden naar de overzijde van de weg ge-
leid. Het gemotoriseerde verkeer wordt op 3 en 4 novem-
ber met verkeersregelaars begeleid over de Collse Hoef-
dijk. Het verkeer over Refelingse Heide/Breeldere wordt 
omgeleid.

Bovenstaande planning is afhankelijk van de weersom-
standigheden. We zullen per week de meest recente up-
dates met u delen. Het verkeer wordt vooraf gewaar-
schuwd en omleidingen worden met borden aangegeven. 

Vragen?
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact 
opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnum-
mer (040) 2631 631.

INFORMATIEAVOND 
VOOR VVE’S DIE WILLEN 
VERDUURZAMEN 
Op 31 oktober om 19.30 uur is er speciaal voor besturen 
van Vereniging Van Eigenaren in Nuenen een lezing over 
fi nancieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van 
gebouwen. Fiona Hamberg van het Nationaal Warmte-
fonds geeft deze lezing, bij voldoende belangstelling, in 
de Commissiekamer in het Gemeentehuis. Er is plaats voor 
45 mensen en inschrijving is gewenst. U kunt u aanmelden 
via stroomversnelling@nuenen.nl.

KINDEREN EN SCHEIDEN
Voor de meeste kinderen is het heel naar als hun ouders 
gaan scheiden. Als ouder kan het lastig zijn om hiermee 
om te gaat. Uw kind kan op verschillende manieren rea-
geren. Steun is voor een kind met gescheiden ouders heel 
belangrijk. Het is belangrijk om de scheiding zo goed mo-
gelijk te regelen voor jullie kind(eren). Dat kan met pro-
fessionele hulp en praktisch advies.

Maandag 26 september vond in Het Klooster een bijeen-
komst over kinderen en scheiden plaats. Wat houdt schei-
den eigenlijk in? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat zijn 
de gevolgen voor kinderen? Wat en hoe communiceer ik 
naar mijn kinderen?
Patricia van den Beld, Individueel- en gezinstherapeut 
Praktijk V-erkenning en Birgit Brevé, Scheidingsspecialist 
& mediator Inner Family scheidingsbegeleiding, gaven 
duidelijkheid over bovenstaande en veel meer. 

De gemeente stelt een aantal KIES trainingen (Kinderen in 
een scheiding) en kindgesprekken beschikbaar aan kin-
deren uit Nuenen. KIES is een manier om kinderen met 
gescheiden ouders, in een groep of individueel te bege-
leiden. Dat kunnen allerlei scheiding situaties zijn. De 
scheiding is kort of al langer geleden. KIES is er voor het 
recht van kinderen en jongeren om gehoord te worden, 
om hen een stem te geven in scheiding situaties en om 
hen te leren kiezen voor zichzelf. Ze kunnen zelf (leren) 
kiezen voor hun eigen gedachten, gevoelens, wat ze er-
varen, wensen en hopen. Dat hebben kinderen en jonge-
ren ook nodig om zichzelf goed te leren kennen en om te 
erkennen wie ze zelf zijn en om grip op hun leven te er-
varen. In kindgesprekken is aandacht voor de positie van 
het kind bij de scheiding van de ouders.  

Wilt u hier meer informatie over, of wilt u de informatie-
avond terugkijken, dan verwijzen we u graag door naar 
Patricia en Birgit. Simone Damhuis brengt u in contact met 
hen. Simone Damhuis is bereikbaar via s.damhuis@nue-
nen.nl

OPROEP: WIE NOMINEERT U 
VOOR DE VRIJWILLIGERSPRIJS EN 
HET JEUGDLINTJE? AANMELDEN 
KAN TOT 1 NOVEMBER!
Als gemeente dragen we vrijwilligers in onze gemeente 
een warm hart toe. Daarom zetten we elk jaar een vrijwil-
liger in het zonnetje en reiken we een vrijwilligersprijs uit. 
Dit jaar doen we dat ook voor een vrijwilliger jonger dan 
18 jaar: het jeugdlintje.
Kent u iemand die in 2022 inspirerende- en/of bijzondere 
activiteiten heeft uitgevoerd in gemeente Nuenen? Meld 
hem of haar dan vóór 1 november aan.
Aanmelden kan op verschillende manieren:
Via het online aanmeldformulier op onze website www.
nuenen.nl/vrijwilligersprijs
U kunt het aanmeldformulier ook downloaden, uitprinten, 
invullen en inleveren bij het gemeentehuis (of opsturen 
naar de gemeente)
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Luuk Wigard: 
06 48 05 29 61.

Lees meer over o.a. de criteria en de prijzen op onze web-
site: www.nuenen.nl/vrijwilligersprijs

OPROEP: WIE NOMINEERT U 
VOOR DE VRIJWILLIGERSPRIJS?
Als gemeente dragen we vrijwilligers in onze gemeente 
een warm hart toe. Daarom zetten we elk jaar een vrijwil-
liger in het zonnetje en reiken we een vrijwilligersprijs uit.
Kent u een vrijwilliger die ‘iets goeds doen voor een ander’ 
vanzelfsprekend vindt en die in 2022 inspirerende- en/of 
bijzondere activiteiten heeft uitgevoerd in gemeente Nue-
nen? Meld hem of haar dan vóór 1 november aan.

Aanmelden kan op verschillende manieren:
Via het online aanmeldformulier op onze website:
www.nuenen.nl/vrijwilligersprijs
U kunt het aanmeldformulier ook downloaden, uitprinten, 
invullen en inleveren bij het gemeentehuis (of opsturen 
naar de gemeente). U kunt ook telefonisch contact opne-
men met Luuk Wigard: 06-48 05 29 61.

Lees meer over o.a. de criteria en de prijzen 
op onze website: www.nuenen.nl/vrijwilligersprijs

OPROEP: NOMINEER EEN KIND 
VOOR HET JEUGDLINTJE!
Kent u iemand die een jeugdlintje ver-
dient? Denk bijvoorbeeld aan het helpen 
van een zieke buurvrouw, geld inzame-
len voor een goed doel of helpen met 
opruimen in de wijk. We wil kinderen en 
jongeren die iets bijzonders doen, en 
daarmee misschien wel een held zijn 
voor anderen in hun omgeving, graag in 
het zonnetje zetten. Die waardering ui-
ten we in de vorm van het jeugdlintje. 
Kent u iemand jonger dan 18 jaar die een 
voorbeeld is voor leeftijdgenoten en het 
verdient om in het zonnetje te worden 
gezet? 

We zoeken iemand die bijvoorbeeld:
• langere tijd hulp biedt aan ouders, familie, ouderen,  
 zieken en/of eenzamen,
 een actie heeft opgezet voor een goed doel of een  
 andere maatschappelijke bijdrage heeft geleverd.
• buurtactiviteiten organiseert of vrijwilligerswerk doet
• een goed initiatief heeft genomen
• woont in Nuenen c.a.

Meld hem of haar dan vóór 1 november aan
Aanmelden kan op verschillende manieren:
- Via het online aanmeldformulier op onze website 
 www.nuenen.nl/vrijwilligersprijs
- U kunt het aanmeldformulier ook downloaden, uitprin-

ten, invullen en inleveren bij gemeentehuis (of opsturen 
naar de gemeente)

- U kunt ook telefonisch contact opnemen met Luuk 
Wigard: 06 48 05 29 61.

Lees meer over o.a. de criteria en de prijzen op onze web-
site: www.nuenen.nl/vrijwilligersprijs

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 18-10-2022 EN 24-10-2022

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Eeneind 32 Het legaliseren van een vijver 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Beekstraat 29 Voor het splitsen van een 
 woning in twee woningen 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Pastoorsmast 14 Oktoberfest 2022 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
18-10 Berkenbos Vaststellen parkeermaatregelen 
24-10 Hoge Brake 3 Melding brandveilig gebruik 

Dit zijn kennisgevingen en geen oª  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de oª  ciële 
publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl
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www.nuenen.nl/vrijwilligersprijs
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www.nuenen.nl/vrijwilligersprijs
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
-  Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 12 jaar ervaring!

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

WIST U DAT:

Per 1 juli rookmelders 

verplicht zijn! 

Wij m
onteren ze 

bij u thuis. Bel?040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen - Zuid/West
Gerwen

Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.

Echte en mooie houten vloeren
gelegd door een vakman ook op 

vloerverwarming- en koeling. 

Bezoek onze showroom 
met veel voorbeeld panelen.

www.chateauvloeren.nl

Papenhoef 15  Lieshout           info@vanderputten.nl

Open van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Douglas hout en toebehoren voor overkappingen + plaatmateriaal 
en Vuren regels + schuttingmateriaal voor zowel de vakman als de 

particulier. Zie www.vanderputtentuinhout.nl voor de prijzen.

Van der Putten Houthandel, 
Houtbouw en Chateauvloeren

Let op! WijLet op! Wij

zijn verhuisd
zijn verhuisd

Houten overkappingen en veranda’s op 
maat gemaakt. Stuur uw schets, bestek 
of wensen per e-mail of bel voor een 
vrijblijvende prijsindicatie. U bent ook altijd 
van harte welkom om ons te bezoeken.
www.vanderputtentuinhout.nl

NU: WINTERACTIE GEPLAATSTE OVERKAPPINGEN
(montage van december tot en met februari extra scherp geprijsd)

Partij /pallet 
aanbiedingen
vanaf € 39,95 

Wees er 
snel bij!

NU: DEZE HOUTEN VLOER € 85,- p/m2

(inclusief leggen, lijm en btw)

Voor als het goed moet zijn!

Houthakker Steaks
"Kipfi let + ontbijtspek"  .......................  4 stuks 7,95

Pollo Tartufo  ........................ 100 gram 2,65

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor als het goed moet zijn!

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Bij 150 gr Beenham +
bakje Beenhamsalade ................ gratis

Gratis Rode Wijn Kaneelsaus 
bij uw Hertenbiefstuk!

Gevuld Stokbrood .................  p/stuk 3,95

Kipburger Caesar  ..............  100 gram 1,95
"Uit eigen keuken"

Boeren Karbonade ................ 2 stuks 4,75
GEMAK

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

Woonruimte (huur) gezocht 
in Nuenen of omgeving

Voor 3 nette personen en voor langere periode.
Voor meer info een belletje of appje 

naar: 06-30269389

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

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€ 24,50
DRIE-GANGENMENU

€ 27,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

ZALMTARTAAR
OFOF

RUNDERCARPACCIO
OFOF

PASTINAAKSOEP
OFOF

BOUILLON MET PADDESTOELEN
***

VICTORIABAARSFILET MET PAPRIKASAUS
OFOF

KABELJAUWFILET MET BANAAN & GERASPTE KAAS
OFOF

BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
OFOF

KIPFILET GEVULD MET PRUIMEN & ZUIDVRUCHTENSAUS
***

PEPERNOTEN PARFAIT
OFOF

ROOMIJS MET WARME KERSEN

Woensdagavond Menu
Kerst 2022

19  &  2 6  N OV E M B E R19  &  2 6  N OV E M B E R
18:30 ONTVANGST MET CAVA 

19:00 AANVANG DINER

MINIBROODJES MET ROOMBOTER
***

ZALMBONBON MET HOLLANDSE GARNAALTJES EN EEN 
MOUSSE VAN MAKREEL

OFOF

RUNDERCARPACCIO MET AARDAPPEL-TRUFFEL SALADE, 
VITELLO MET TONIJNMAYONAISE & WILDPATÉ MET CHUTNEY

***
POMPOENSOEP

OFOF

WILDBOUILLON MET GROENTEGARNITUUR
***

TONGROLLETJES MET EEN ROMIGE KOKOSSAUS
OFOF

VARKENSHAASMEDAILLONS MET SPEK & RODE WIJNSAUS 
BIJPASSEND AARDAPPEL- EN GROENTEGARNITUUR

***
KERSTDESSERT

€ 22,50 p.p.

- QUICHE MET SPINAZIE EN FETA KAAS - POMPOENSOEP
- BROWNIE - BLAUWEBESSENTAARTJE - CARROTCAKE

- FRAMBOZENTAART - SCONES MET CLOTTED CREAM & 
AARDBEIENJAM - KERSTKOEKJES EN KERSTCHOCOLAATJES
- WRAP MET ITALIAANSE HAM, PESTO & ZONGEDROOGDE 
TOMAATJES - WRAP MET GEROOKTE ZALM & ROOMKAAS

- SANDWICH MET ROOMBRIE & CHUTNEY
- SANDWICH MET GEROOKTE KIPFILET & PERZIK

- NOTENBROOD MET GEITENKAAS & PERENCHUTNEY

2 5  &  2 6  D E C E M B E R2 5  &  2 6  D E C E M B E R
HIGH TEA: AFHALEN TUSSEN 11.00 - 12.00 

KERSTMENU: BEZORGING 12.00 - 15.00

(ZONDER THEESERVIES)

Kerst High Tea

Kerst Menu

€ 35,00

Le Souris wildmenu

€ 55,00 p.p. INCL. GLAS CAVA

VOOR HET VOLLEDIGE WILDMENUVOOR HET VOLLEDIGE WILDMENU
ZIE ONZE WEBSITEZIE ONZE WEBSITE

WWW.LESOURIS.NLWWW.LESOURIS.NL

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

( 040 - 2835619 / 06-42115228
info@glascentrale-isorama.nl • www.glascentrale-isorama.nl

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.n
l

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

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

volop violen
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren
Heideplanten, BloemBollen,

potcHrysanten, enz.

groot assortiment tuinplanten
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Christel de Laat met  
’Hoe dan?!’ in Ons Tejater
Op vrijdag 28 oktober om 20.30 uur speelt Christel de Laat eindelijk haar 
voorstelling in Ons Tejater te Lieshout. Oorspronkelijk zou deze voorstel-
ling gespeeld worden in 2020 maar is helaas tot 2x toe verplaatst moeten 
worden. Hebt u gereserveerd in 2020 en nadien niet geannuleerd, dan 
zijn deze tickets nog steeds geldig voor deze voorstelling.

In Hoe dan?!,  alweer haar derde voor-
stelling, is Christel de Laat opnieuw 
ouderwets op dreef. Moeiteloos pakt 
ze de draad op van haar vorige shows 
en vertelt op volstrekt eigen wijze 
over haar worsteling met het leven. 
Dat resulteert als vanouds in weerga-
loos hilarische verhalen. 
Zonder enige schaamte gooit Christel 
haar frustraties op tafel. Over de gek-
makende bureaucratie, de ellende 
van bevolkingsonderzoeken, irritante 
kinderen en niet te vergeten haar ei-
gen fysieke ongemakken. Want Chris-
tel spaart niemand, ook zichzelf niet! 
Een avond boordevol dolkomische 
verhalen en liedjes, waarna de toe-
schouwer met Christel verzucht: Hoe 
dan?! 
Datum: vrijdag 28 oktober om 20.30 
uur. Dorpshuis, Grotenhof 2, 5737 CB 
Lieshout
Info: www.dorpshuizenlaarbeek.nl

Cultuur Avonduur

Laatste vrijdagavond van de 
maand: weer film in Het Klooster 
De Britse film uit 2012 die wordt vertoond is behalve een vermakelijke 
Britse misdaadkomedie ook een sociaal-realistisch drama. Bij uitstek een 
genre dat Ken Loach (o.a. bekend van ‘I, Daniel Blake’) inspireert. De film 
kreeg destijds op het Cannes Film Festival de Jury Prijs.

Als de Schotse Robbie vader wordt, 
zweert hij dat zijn zoon nooit het tra-
gische leven zal kennen dat hij zelf 
heeft geleid. Op het nippertje ont-
snapt hij aan een gevangenisstraf en 
krijgt hij een allerlaatste kans om zijn 
leven een positieve wending te ge-
ven. Waarbij een belangrijke rol is 
weggelegd voor…whiskey .
Aanvang van de film: 19.30 uur. Toe-
gangskaarten voor de film zijn op 
werkdagen tijdens kantooruren te 
koop aan de balie van Het Klooster. 
Of vanaf een half uur voor aanvang 
van de film aan de bar in de foyer.
Liefhebbers van Folk en Americana: 
Dieter van der Westen komt naar 
Nuenen!
Het akoestisch duo Dieter van der 
Westen en Eric van der Westen speelt 
op vrijdagavond 4 november in het 
Van Goghkerkje in Nuenen (aanvang: 
19.30 uur). Ze spelen  prachtig verstil-
de Folkliedjes en swingende Ameri-
cana.
De veelzijdige broers Van der Westen 
schreven tijdens de coronacrisis voor 
de eerste keer samen een album met 
nummers over hoop en onbevan-
genheid; het album kreeg de titel 

Dieter en Eric van der Westen: Studio Klaes

‘The Sun Will Rise Again.’ Ze presen-
teerden het album vanuit de grote 
zaal van Paradiso in Amsterdam waar 
het met veel lof werd ontvangen in 
de Nederlandse en Vlaamse pers. 
Dieter van der Westen speelt akoes-
tisch gitaar, dobro en mondharmoni-
ca. Eric bespeelt de contrabas en ver-
zorgt de backing vocals. Samen zijn 
ze verantwoordelijk voor de arrange-
menten.

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

t/m oktober:  15.00 uur Woensdag en zondag. Betaalde wandeling met gids langs 
 Van Gogh locaties. Aanmelden tot 14.45 uur, balie Museum Vincentre
Elke zondag:  09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, parkeerplaats aan de vijverzijde bij  
 het gemeentehuis.
Elke maandag: 13.30-15.30 uur WLG Inloop, D’n Heuvel Gerwen.
 13.30 tot 15.30 uur Elke eerste maandag van de maand: een creatieve   
 inloop van WLG, d’n Heuvel, Gerwen 
 14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb Nuenen, Bibliotheek Nuenen.
Elke dinsdag: 09.30-12.00 uur Inloopochtend, Heemhuis van De Drijehornick.
Elke Woensdag: 13.00 uur Kwiek beweegroute, Verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen.
 19.30 uur Kienen, het Dorpshuis in Lieshout
Elke 3e donderdag: 13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop in de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
Elke zaterdag: 11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen 
 Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl 
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

.

  Do

3
NOV

20.00 uur
Lezing over Oekraïne door Hans 
Luiten, De Regenboogkerk Nuenen

20.00 uur 
Liederentafel, Café Schafrath

Do

27
OKT

Za

29
OKT

Halloween

19.30 uur
Informatieavond voor VVE’s die 
willen verduurzamen, Commissieka-
mer in het Gemeentehuis, aanmelden 
via stroomversnelling@nuenen.nl

Ma

31
OKT

9.30 tot ca 11.30 uur
 Foto’s bewerken en beheren op de 

Android smartphone.
Computercafé Nuenen – 

Bibliotheek Nuenen

13.30-15.30 uur
Geschiedenis lezing Senergiek, 
Trefpuntzaal van Het Klooster 

19.00-21.00 uur 
Halloween Discozwemmen, Feel Fit 
Center Nuenen

19.30 uur 
Cultuur Overdag: film, Het Klooster
20.00 uur Rikken bij RKSV Nuenen

20.30 uur 
Christel de Laat met ´Hoe dan?!´, 
Dorpshuis, Lieshout. 

11.00-17.00 uur 
Expositie fotoclub Knipoog

Gebouw Scarabee/Hongerman, 
Mantelmeeuwlaan 12,  Nuenen

20.00 uur
 Allerzielenconcerten o.l.v. Tom Suters, 

Clemenskerk in Nuenen

20.00 uur 
Jubileumconcert 25 jaar Nuenens 
Mannenkoor, Het Klooster, Nuenen

20.30 uur 
Sounds of Caecilia, 

Sporthal De Klumper, Lieshout

11.00-17.00 uur 
Expositie fotoclub Knipoog

Gebouw Scarabee/Hongerman, Man-
telmeeuwlaan 12,  Nuenen

 
14.00-18.00 uur 

Iers sessie festival Nuenen, 
Omgeving Park Nuenen

Vr

28
OKT

Za

5
NOV

Zo

6
NOV

Allerheiligen

20.00 uur 
Kienen in wijkcentrum Scarabee, 
wijkcentrum Scarabee 
Mantelmeeuwlaan 10

Di

1
NOV

19.30 uur 
Cultuur Overdag: concert Dieter van 

der Westen, Van Goghkerkje

20.11 uur 
Kletsavond bij de RKSV Nuenen

20.30 uur 
Sounds of Caecilia, 

Sporthal De Klumper, Lieshout

Vr

4
NOV

20.00 uur 
Lezing over wilde planten 

als groente of geneeskruid, 
Dorpsboerderij Weverkeshof, Nuenen

Ma

7
NOV

19.00 - 21.00 uur
Halloween Discozwemmen, Feel Fit 
Center Nuenen

Allerzielen
Zo

23
OKT

Nieuwe Pauken Orkest GMK
Als er grote uitgaven gedaan moeten worden bij een muziekvereniging, 
kan er beroep gedaan worden op het Prins Bernhard Cultuurfonds. Al ja-
ren haalt Orkest GMK geld op voor dit fonds en nu was het goede moment 
om de hulp van het fonds in te roepen. De pauken waren versleten en 
konden niet meer gemaakt en opgelapt worden. Er moesten nieuwe 
komen.

Toegangskaarten à € 15,00 zijn te 
koop via de website van Cultuur 
Overdag (www.cultuuroverdag.nl) 
en vanaf een half uur voor aanvang 
van het concert bij het Van Gogh-
kerkje.

Maak een sympathiek gebaar 
naar een mede Nuenenaar!
Vrijdag 25 november vindt een groots georganiseerde wijnproeverij plaats 
voor alle Nuenenaren. Dit jaarlijks terugkerende event brengt mooie initia-
tieven samen. Als eerste natuurlijk de gezelligheid van het samen proeven 
van een zorgvuldig samengesteld palet van prachtige wijnen uit Van Eyck 
Wijnkelders onder vakkundige begeleiding van sommelier Thijs. Daar-
naast de unieke kans om met de kennis die je die avond hebt opgedaan een 
mooie selectie wijn te kopen; voor jezelf of voor een ander.

Noteer in ieder geval in je agenda: 
vrijdag 25 november, locatie John 
Geven Studio’s. Ontvangst 19.15 uur. 
Van 19.30 – 21.30 uur proeverij en 

aansluitend is de wijnbar geopend. 
Doe jezelf en een ander een groot 
plezier en meld je aan via de website 
www.lionsnuenen.nl. Wees er snel 
bij, zodat je verzekerd bent van een 
plekje!
Van iedere doos wijn die wordt ge-
kocht zal een bijdrage gaan naar ‘een 
sympathiek gebaar voor een andere 
Nuenenaar’. Die Nuenenaar die het 
op dit moment wat moeilijk heeft 
vanwege onzekere tijden. We kennen 
allemaal wel iemand die we graag 
een hart onder de riem willen steken. 
Met de opbrengst van de wijnver-
koop zullen kerstpresentjes worden 
samengesteld die persoonlijk wor-
den uitgereikt. Ken jij iemand die zo’n 
warm gebaar verdient, laat het weten 
via wens@lionsnuenen.nl

Gezien in Het Klooster 

Margot
Door Mariët Jonkhout

Het publiek van de Theaterzaal in Het Klooster werd afgelopen weekend 
getrakteerd op drie prachtige voorstellingen van Margot, Vincents ware 
liefde. 

Zelden heb ik getuige mogen zijn 
van zo’n indrukwekkend toneelspel, 
gecombineerd met passende mu-
ziek, gespeeld door Brassband Nue-
nen. Babette Holtmann en Bob Ja-
cobs speelden letterlijk de sterren 
van de hemel. 

Hun spel was adembenemend goed 
en de combinaties met, door Merlijn 
Passier, opgenomen filmbeelden op 
de achtergrond, maakten dat je wilde 
dat dit liefdesverhaal een echt ver-

volg had gekregen in het leven van 
Vincent en Margot.

De muziek, speciaal voor de voorstel-
ling gecomponeerd door de Belgi-
sche componist Kevin Houben, sloot 
perfect aan en was meeslepend, 
soms ingetogen maar vaak ook erg 
emotioneel. Alle lof voor de Brass-
band, de acteurs, Kevin Houben en 
Geert Niland. Wat jullie hebben neer-
gezet was Nuenen op zijn best. Graag 
volgend jaar weer!

Succesvolle  
scholenstrijd tegen 
elektronisch afval
Afgelopen vier weken hebben leer-
lingen van tien basisscholen uit 
Zuidoost-Brabant een grote hoe-
veelheid elektronisch afval ingeza-
meld tijdens de E-waste Race Blink 
2022. In totaal zamelden de scho-
len met de hulp van buurtbewo-
ners maar liefst 16.669 oude elek-
tronische apparaten in. 

Dankzij de grote inzamelstrijd be-
landt de verzamelde apparatuur niet 
in de verbrandingsoven maar wordt 
hergebruikt en gerecycled.  Basis-
school OBS De Driehoek uit Aarle Rix-
tel behaalde de hoogste score tijdens 
de race en is daarmee de winnaar. 
OBS De Driehoek heeft een school-
reis naar de Ontdekfabriek in Eindho-
ven gewonnen. 

Op dit moment wordt in Nederland 
de helft van het elektronisch afval (e-
waste) niet gerecycled, vaak omdat 
het bij het restafval belandt of bij 
mensen thuis blijft liggen op zolder 
of in een la. De E-waste Race moedigt 
kinderen, hun familie en buurtbewo-
ners aan bewuster om te gaan met 
hun elektronica. De race ging zoals al-
tijd van start met een leerzame inter-
actieve gastles waarin kinderen on-
der andere leren over grondstof-
schaarste, consuminderen en de cir-
culaire economie. 

Deze basisscholen hebben de afgelo-
pen vier weken meegedaan aan de E-
waste Race:  De Vlier,    Kindcentrum 
Mozaïek, BS De Krommen Hoek, OBS 
de Bron, OBS De Horizon, 't Einder, 
OBS De Driehoek, OBS De Ranonkel, 
BS De Dassenburcht, Het Venster. 
De E-waste Race Blink 2022 is een ini-
tiatief in samenwerking met de afval-
dienst Blink. Zij zorgen ervoor dat de 
ingezamelde e-waste bij gerenom-
meerde recyclers terecht komt. Heeft 
u nog e-waste thuis liggen? Dit kunt u 
altijd inleveren bij uw plaatselijke mi-
lieustraat of afvalbrengstation. 

Nieuwe pauken zijn geen kleine aan-
schaf. Er zijn vier nieuwe instrumen-
ten nodig, die samen een set vormen. 
Met de subsidie van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds en geld van spon-
sors en vrienden, is er inmiddels een 
mooie, nieuwe paukenset aange-
schaft waar weer jaren op gespeeld 
kan worden. 
Via deze weg wil Orkest GMK het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en al de 
andere sponsoren hartelijk danken. 
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Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl
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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 
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Positieve reacties op Helpt 
Elkanders plan Vinkenhofjes 
Op 17 oktober organiseerde woningstichting Helpt Elkander een inloop-
bijeenkomst voor alle belanghebbenden van de Vinkenhofjes. Omwo-
nenden, raadsleden, ouderenverenigingen en andere belanghebbenden 
waren uitgenodigd om het concept stedenbouwkundig plan te komen 
bekijken. De opkomst was met ruim 65 bezoekers goed en het gros rea-
geerde enthousiast op de plannen.

De locatie aan de Vinkenlaan (in de 
volksmond ‘de Vinkenhofjes’) leent 
zich uitstekend voor de bouw van 
extra woningen en voorziet in de re-
alisatie van minimaal 120 sociale 
huurappartementen; een verdubbe-
ling van het aantal woningen dat er 
nu staat. De appartementen krijgen 
een plek in een parkachtige omge-
ving waarbij zoveel mogelijk groen 
behouden blijft en waar mogelijk 
met nog meer groen wordt aange-
vuld. En in de nabijheid van voorzie-
ningen, zoals winkelcentrum Kern-
kwartier en de ontmoetingsruimte 
in de Jo van Dijkhof.

Urgentie
Er is een groot tekort aan sociale 
huurwoningen en het aantal wo-
ningzoekenden loopt alleen maar 
op. Er is met name behoefte aan wo-
ningen voor senioren en jongeren, 
veelal 1- en 2-persoons-huishou-
dens. Met deze levensloopbestendi-
ge appartementen wil Helpt Elkan-
der een flinke impuls geven aan de 
doorstroming op de Nuenense hui-
zenmarkt. De vrijkomende eenge-
zinswoningen kunnen dan verhuurd 
worden aan gezinnen. 

Stedenbouwkundig plan
Bezoekers van de inloopbijeen-
komst kregen uitleg van medewer-
kers van Helpt Elkander, architecten-
bureau De Loods en bouwbedrijf 
Hurks. Ze werden langs informatie-

panelen geleid waarop onder meer 
uitgangspunten, de planning en het 
stedenbouwkundig plan werden 
gepresenteerd, onderbouwd met 
impressies van de nieuwbouw. Er 
zijn drie gebouwen beoogd in drie 
tot vijf bouwlagen, met veel ruimte 
voor groen en parkeren rondom en 
tussen de gebouwen.  

Drie tot vijf bouwlagen
De bouwhoogte is al lange tijd een 
issue in Nuenen. In de Structuurvisie 
Nuenen Zuid (2019) is voor de Vin-
kenhofjes uitgegaan van 3 bouwla-
gen met accenten tot 4 bouwlagen. 
Helpt Elkander is na onderzoek en 
overleg met meerdere belangheb-
benden van mening dat op deze lo-
catie een kwalitatief goed plan tot 5 
bouwlagen gerealiseerd kan wor-
den. Met behoud van het groen en 
een goede inpassing van de par-
keerplaatsen. Ook Team Ruimtelijke 
Kwaliteit heeft in september aange-
geven de bouwhoogte geen enkel 
probleem te vinden. 

Reacties
De meeste bezoekers waren erg en-
thousiast over het plan, het doorlo-
pen van het proces en de verzorgde 
bijeenkomst. Helpt Elkander kreeg 
meer dan eens complimenten hier-
voor. Belanghebbenden zagen dat 
er geluisterd was naar hun eerder 
gemaakte opmerkingen tijdens 
overleggen en inspreekmomenten. 

Enkele bezoekers waren kritisch 
over de bouwhoogte, terwijl andere 
bezoekers het belang van het be-
houd van groen en het toevoegen 
van extra woningen zwaarder vin-
den wegen dan de bouwhoogte. De 
aandachtspunten die bezoekers in 
de bijeenkomst aandroegen, neemt 
Helpt Elkander zo mogelijk mee in 
de verdere uitwerking van het plan.

Vervolg
Binnenkort bespreekt Helpt Elkan-
der het plan met de gemeenteraad 
en daarna wordt de bestemmings-
planprocedure opgestart. Het stre-
ven is eind 2023 de bestaande ge-
bouwen te slopen en in 2024 met de 
bouw van de appartementen te be-
ginnen. In 2025 kan Helpt Elkander 
veel woningzoekenden blij maken 
met een nieuwe woning.

Extra kaarten  
voor Sinterklaas-
feest Nuenen 
Zondag 13 november komt Sinter-
klaas weer met zijn Pieten naar 
Nuenen toe. Afgelopen week heeft 
de organisatie vele kaartjes ver-
kocht bij Het Klooster te Nuenen. 
Om toegang te krijgen tot Sints 
Speelpaleis in de Hongerman heb 
je een toegangskaart nodig. Deze 
kosten €3,- per stuk. Er zijn twee 
tijdsblokken: 13.30 tot 15.00 uur 
en 15.30 tot 17.00 uur. 

Geen kaartje weten te bemachtigen? 
Geen probleem! Kaartjes zijn te reser-
veren via: kaartjessinterklaasnue-
nen@outlook.com. Geef aan hoeveel 
kinderkaartjes je wilt en voor welk 
tijdsblok. Je krijgt een link terug voor 
de betaling en tevens ook de mo-
menten dat de kaarten af te halen 
zijn. Sinterklaas kijkt er naar uit om 

jullie allemaal te zien in Sporthal De 
Hongerman. Vol verwachting klopt 
ons hart.

Anna Karnovska zingt de 
sterren van de hemel
Op zondagmiddag 23 oktober was het in het Van Goghkerkje genieten 
van de Oekraïense zangeres Anna Karnovska. Ze zong in een gevarieerd 
programma de sterren van de hemel, mooi begeleid op de piano door 
Olga de Kort. 

Veelzijdig als ze is liet Anna, een 
krachtige kristalheldere sopraan die 
ook in de hoogste registers toonzui-
ver, en waar nodig met veel volume, 
ogenschijnlijk zonder enige moeite 
haar muziek klinken. Ze begon met 
een mooi romantisch lied van Schu-
bert. Ging daarna over op klassie-
kers uit het operarepertoire. Eerst 
‘Oh, mio babbino caro’ van Puccini, 
gevolgd door het smekende ‘Ach, 
ich fühl’s’ uit ‘die Zauberflöte’ van 
Mozart. In beide gevallen met de 
passende dramatische expressie die 
de tekst vereist. Prachtig om te ho-
ren. Het publiek – een dertigtal per-
sonen die het kerkje mooi vulden – 
luisterde ademloos. 
Anna vertelde daarna hoe in de Oe-
kraïense familiekring vaak en door 
iedereen, ongeacht of je goed kunt 
zingen of niet, met veel plezier aller-
lei volksliedjes worden gezongen. 
Het is een essentieel onderdeel van 
hun cultuur. Een aantal van deze 
liedjes liet ze horen. Vrolijke en ritmi-
sche muziek die de lach op de ge-

zichten brengt, ook in deze voor 
haar land moeilijke tijd. 

Van volksmuziek ging Anna naad-
loos over op een heerlijk cabaretesk 
Weens lied: ‘Ich bin zo unmusicalisch’ 
van Alexander Steinbrecher. En ze 
maakte de cirkel rond door weer 
met een klassieker uit het operare-
pertoire te eindigen: ‘La vergine de-
gli angeli ’ van Verdi. Wie er niet bij 
was heeft iets bijzonders gemist, 
maar wie weet komt er later nog een 
herkansing. Na een meer dan ver-
diend applaus werd onder een ge-
zellig glaasje nog geanimeerd nage-
praat. 

Kienen in  
wijkcentrum Scarabee 
Mededeling VrouwenVereniging  
Nuenen-Gerwen:
Dinsdag 1 november kienen in wijk-
centrum Scarabee Mantelmeeuw-
laan 10. Aanvang: 20.00 uur. Ook niet 
leden zijn van harte welkom.

Ittemee
Vrijdag 11 november wordt er 
door vrijwilligers van de WLG (Itte-
mee) een driegangen maaltijd ge-
kookt en geserveerd. De gasten 
hoeven alleen maar aan te schui-
ven en worden rond 18.00 uur 
verwacht. 

Er kunnen maximaal 21 gasten mee-
eten aan de mooi gedekte tafel. Sa-
men eten is heel gezellig. Men maakt 
een praatje en ondertussen geniet ie-
dereen van een heerlijk etentje. De 
kosten van dit menu is 9,- euro per 
persoon.
Ittemee is een groep vrijwilligers die 
zich inzetten om een 3 gangenmenu 
te koken en te serveren voor de inwo-
ners van Gerwen maar iedere Gerwe-
naar mag/kan een vriend of vriendin 
meenemen en die hoeft niet uit Ger-
wen te komen.
U kunt u aanmelden om gezellig te 
komen eten bij  ittemee.wlg@gmail.
com.

Sinterklaas Kienen 
Op woensdag 16 november is er Sin-
terklaas kienen in het Dorpshuis in 
Lieshout. Aanvang: 19.30 uur. Zaal 
open 18.00 uur Kom op tijd, want 
VOL = VOL.       SINTERKLAAS KIENEN 

 

 

Sinterklaas Kienen OP 
      WOENSDAG 16 november 2022 

       IN HET DORPSHUIS  LIESHOUT 

  Aanvang: 19.30 uur  

  Zaal open 18.00 uur 

       Kom op tijd, want VOL = VOL 
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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

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.

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 25,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.nl

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

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

WWW.SBNBOUW.NL

Pedicure: Alta Grace
Ik kom ook aan huis! Laat 
je extra verwennen met ge-
lakte nagels/voetmassage. 
Cadeaubonnen te verkrijgen! 
Tel: 06-50571183.

040 - 209 72 41

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 43

Oplossingen wk 42

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

S T E R K T E S A R D I N E

P K A R N B O O R V

I C P A T S S T E K B E

L E K P O L E P B A R

L I K S L O N S M I S

K L R A L C L O S K B

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

L F O N E T E S T T Z

A A K P L I N T A T B

K A P R O E N N L A T

A N R O E T W R O K L O

N H O E D E R I N E

S T A K K E R O M S L A A N

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku1 2
9 5 6

7 5 4 9
7 5

3 2
6 9

5 8 2 1
2 6 3

9 7

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

AFNAME
AFTRAINEN
AUBADE
BAGAGEBAND
BEGINJAREN
BOERIN
CHAOTISCH
DEKJE
EMBARGO
ENGELEN
FIGARO
FLARD
GELDEN
GEWEIZWAM
GRAAG
GRIEP
HANGER
HANNESEN
INGANG
INWERKING
JARIG
KEGELTJE
KEROSINE
KIEUW
KRAKELING
KROON
LERAAR
MASSEUSE
MEGATON
ONDERDANIG
PAPZAK
PLANTEN
PUREE
ROLMOPS
SAPPIG
SENIOR
STOMEN
TAAKINHOUD
TARRA
THEMADAGEN
WEBLOG

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

L E B A K A A R S E N P I T T

E G F I L M D O E K A C R I C

B C P R U I K T R U C F O T O

E O I N I C D P P I Z N D E U

A R M D Z C U E O F A E E L P

T S S E E O R L E D K N T L E

O O D L N R L R M U E E E A W

N L U E A P F E U I N D C B A

A O E R O S T V P K N N T U S

A K I T R L C J O E E E O B E

L U V S E I B H I R L L R B M

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

S V D E P C R D U T H T J L N

K E O B S E C C U S E T I E E

G N N T D R O O K N O L Y N S

TEGENDOELPUNT

Horizontaal: 
1 brandewijn 6 Vlaams schilder 11 onder andere 12 omwenteling 14 per persoon 16 dom 
18 werkschuw 19 eentonigheid 21 dikke brij 22 borstbeeld 24 gebreid kledingstuk 25 godin v.d. 
dageraad 26 projectiel 27 griezelig 29 snelle trein 30 onderdrukker 32 al 34 Europese Unie 
35 vanaf 37 zaniker 40 krachtig 44 eerste vrouw 46 nieuw (in samenst.) 47 deel v.h. gezicht 48 Turks 
bevelhebber 50 kinderdoek 52 zangvogel 54 fl essenbodem 55 Spaanse titel 57 klompje planten 
58 laatste deel 59 errore excepto 60 postkoets 63 trekdier 64 middagslaapje 65 onguur gezicht.

Verticaal: 
1 hoofdstad van Egypte 2 bevlieging 3 zelfkant 4 algemene vergadering 5 rubriek 6 paardrijder 
7 grondtoon 8 tweemaal 9 verdikte huid 10 speeksel 11 vader of moeder 13 strik 15 niet openbaar 
17 foefje 20 mijnproduct 22 reuzenslang 23 een zekere 26 gebronsd 28 aanreiken 31 mager 
33 mannetjesbij 36 riv. in België 37 uitgebakken spek 38 water in Utrecht 39 Indonesische munt 
40 beendergestel 41 duivenhok 42 broer van Abel 43 deel van Engeland 45 voedsel 49 lastige drukte 
51 boodschapper 53 platte zeevis 54 waarnemen 56 serie 58 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 
61 luitenant 62 nummer.

Winnaar: week 41, Mw. C. Bekkers, Nuenen

openogen
slapen

Kon je maar met je

nu € 2.699,-- (vast) nu € 4.049,-- (verstelbaar)

Actie: Pullman Express boxspring Leeds: 

nu 

Actie: Pullman Express boxspring Leeds: 

Promoset Treca Paris
Edition Spéciale
boxspring vanaf € 5.595,--

ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES  
VOOR DE BESTE NACHTRUSTB E D D E N S P E C I A A L Z A A K

KASTEN   MATRASSEN   BEDBODEMS   LEDIKANTEN   BOXSPRINGS   SLAAPKAMERS

j j

ShowroomSALE

Showroommodel in onze winkel in taupe kleur

Laatste showroommodellen 
boxsprings en matrassen in de winkel

Kom kijken naar de mooiste boxsprings, van Auping. Geniet nu 
van herfstvoordeel op al onze boxsprings en matrassen.

*

Auping actie laatste week

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

Maandag t/m zaterdag geopend 

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

Zondag 30 oktober
geopend 11.00 - 17.00 uur

Wij nemen uw Wij nemen uw 
oude meubelen meeoude meubelen mee

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

ICT-ER AAN HUIS
helpt graag met uw: KPN 
/ Ziggo (TV/Audio) instell.; 
installatie en versnellen 
(nieuwe) computer en aan-
koop advies en of levering. 
Tel. 06-23854915.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
NIEUW EXTRA: texen ap-
partement/woonhuis voor 
senioren. Afvoeren vloerbe-
dekking. Tel: 06-28832682
www.ando-verhuisservice.nl

GEZOCHT: Een winter-
stalling voor mijn buscam-
per. (6,7 meter lang) Mag 
buiten, echter wel over-
dekt! Omgeving Mierlo. Tel 
06-17717752

ZONDAG 6 NOVEMBER
Megavlooienmarkt 2 hal-
len! Tennishallen Eindhoven 
Noord. Nog enkele kramen 
vrij. Entree 2.50 pp. 9-16u. 
06-20299824. www.tim-
mermansevenementen.nl 

Stichting LEVgroep Nuenen 
afd. Vluchtelingenwerk
zoekt vrijwilligers om vluch-
telingen te begeleiden en 
hun de weg te wijzen bin-
nen de Nuenense samenle-
ving. Voor meer informatie: 
De LEVgroep Berg 22c.  Tel. 
040-2831675  ma. t/m do. 
van 9.00 - 16.00 uur en vrij. 
van 9.00 - 12.30 uur.

GEZOCHT: een dame 
die plezier heeft in huis-
houdelijk werk  te 
doen.Tel. 040-2832708.
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Kerkberichten

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 29 oktober 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 30 oktober 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Allerzielen gebedsviering woensdag 
2 november, voorgangers pastores J. 
Vossenaar, R. van Eck, en P. Peters.

Misintenties:
Zaterdag 29 oktober 18.30 uur: Ma-
rietje Swinkels – van Dongen; Ben 
Gosselink.
Zondag 30 oktober 11.00 uur: Joop 
en Donald de Graaf (verjaardag 
Joop); Johannes Donkers (vanwege 
verjaardag); Gerry van den Nieuwen-
hof – van den Boogaart en Harrie van 
den Nieuwenhof; Nelly van der Som-
men – Hoeks; Stephan Nagelkerke; 
Harrie van Dijck; Cees van Laarhoven 
(vanwege verjaardag) en Gertrude 
van Laarhoven - Dacus en familie; Jo 
Jegerings.
Allerzielenviering 2 november 19.00 
uur: Fien Sleegers – Penninx; Me-
vrouw Lasika.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Theo 

van Eijk, Wies van Rooij – Renders, 
Hans van den Beemt, Ton van Berkel 
en Dick Evers.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 30 oktober om 11.00 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor R. van Eck.
Woensdag 2 november 19.00 uur: Al-
lerzielenviering, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties:
Henk Leenen en Dinie Leenen – Ko-
nings; Maria Donkers – van Stipdonk; 
Piet en Dinie van Rooij – Roijakkers; 
Piet Loonen, vanwege sterfdag; Ben 
Lijten, vanwege verjaardag.
 
Mededelingen
Woensdag 2 november is er om 19.00 
uur een Allerzielenviering in de kerk. 
Na afloop is er een tocht naar het 
kerkhof waar u een kaars op het graf 
of bij de urn-nis van uw dierbare 
overledene kunt plaatsen op de ge-
dachtenistafel. 
U bent allen van harte welkom.  

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 30 oktober om 9.30 uur: vie-
ring, orgelspel met cantor, voorgan-
ger pastor J. Deckers.
Woensdag 2 november 19.00 uur: Al-
lerzielenviering, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties:
Thijs Migchels; Annie en Jo Knoops; 
Peter Gruithuijzen.
Voor Allerzielenviering dinsdag 2 no-
vember: Piet Coolen. 

Mededelingen
Geen. 

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op 30 oktober zal ds. Luuk Wieringa 
voorgaan in de kerkdienst. Deze be-
gint om 10.00 uur en zal ook via 
livestream thuis te volgen zijn. (www.
pgn-nuenen.nl/verbinding)   Mede-
werking van het koor Cantabile o.l.v. 
Jelle Everhardus. Er is geen kinderne-
vendienst. Er wordt een collecte ge-
houden voor het Inloophuis ’t He-
meltje in Eindhoven. Na de dienst is 
er koffie en thee. Wij hopen op een 
inspirerende dienst, waarbij u van 
harte welkom bent.
 

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 27 oktober. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 28 oktober. 07.15 uur H. Mis, H. 
Simon en Judas, apostelen.
Zaterdag 29 oktober. 09.00 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag.
Zondag 30 oktober. Feest van Christus 
Koning. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis; gedachtenis van 21ste Zondag na 
Pinksteren. Na de Mis lof met toewij-
ding van de wereld aan het H. Hart 
van Jezus.           
Maandag 31 oktober. 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 1 november. Allerheiligen. 
19.00 uur gezongen Hoogmis.
Woensdag 2 november. Allerzielen. 
10.30 uur tweede H. Mis van Requiem; 
aansluitend derde H. Mis van Requi-
em; 19.00 uur gezongen eerste H. Mis 
van Requiem.  
Donderdag 3 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Hubertus, bis-
schop en belijder; na de H. Mis zege-
ning van het Hubertusbrood.

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Informatieavond vormsel 
Parochie Heilig Kruis
Iedereen die geïnteresseerd is om in het voorjaar van 2023 het vormsel te 
ontvangen, nodigen wij van harte uit om te komen naar de informatie-
avond op dinsdag 8 november. In dit artikel meer over deze informatie-
avond én alvast in het kort iets over het vormsel. Wil je de informatie-
avond bezoeken, dan vragen we je om je hiervoor aan te melden. Ook 
daarover meer in onderstaande. 

Op 9 juni 2023 komt deken R. Wil-
mink naar Nuenen om het H. Vormsel 
toe te dienen. Voor het ontvangen 
van het vormsel komen alle kinderen 
van groep acht in aanmerking die 
door het doopsel op weg gezet zijn 
naar een leven als christen. Door dit 
sacrament worden de vormelingen 
uitgenodigd een eigen keuze te ma-
ken om deze weg te blijven volgen.
Wij als parochie willen betrokken blij-
ven bij deze keuze en daarom lijkt het 
ons zinvol om ons samen hierover te 
bezinnen. Vandaar deze uitnodiging, 
voor zowel vormelingen als ouders, 
voor de informatieavond op dinsdag 
8 november, omdat we denken dat 
jullie samen een keuze maken voor 
het vormsel.

Tijdens deze informatieavond willen 
wij graag iets vertellen over de wijze 
waarop wij naar het vormsel toe wer-
ken. Het aardige van de voorberei-
dingen op het vormsel is dat je ande-
ren leert kennen en dat je op een an-
dere manier naar jezelf kijkt. Zo ko-
men bijvoorbeeld de volgende vra-
gen aan bod: wat zijn jouw talenten, 
wat is jouw droom (missie), hoe denk 
je die droom te bereiken, wie kan jou 
daar bij helpen, wil je daar wel hulp 
bij accepteren of wil je alles zelf doen, 
kan jij anderen helpen (om hun 
droom te bereiken of op een andere 
manier)? En deze vragen kan je verta-
len naar ‘geloven’. Geloof jij in jezelf, 

in je eigen droom (missie), geloof je 
in de toekomst en in anderen (die jou 
kunnen en willen helpen)? 
Kortom, als je je vormsel gedaan hebt 
ben je sterker geworden. 

Hoe we bovenstaande vorm gaan ge-
ven zal dus aan bod komen tijdens de 
informatieavond op dinsdag 8 no-
vember in het parochiecentrum van 
de H. Clemenskerk, Park 55. Deze 
avond begint om 19.00 uur en we 
verwachten rond 20.00 uur de avond 
af te sluiten. 

Aanmelden voor deze avond kan 
door middel van een mail aan Han 
Waalen via vormelingen@parochie-
nuenen.nl. Wilt u deze mail uiterlijk 
donderdag 3 november sturen met 
daarin de naam van uw zoon of doch-
ter én uw telefoonnummer?

Tijdens deze avond zijn inschrijffor-
mulieren aanwezig. Indien u dat 
wenst kunt u uw zoon/dochter direct 
inschrijven. Wij vragen u een bijdrage 
in de kosten van € 30,- direct bij de in-
schrijving te voldoen. Indien u niet 
besluit om direct in te schrijven dan 
kan dat uiteraard nog (tot medio de-
cember) door middel van een mail 
naar onderstaand mailadres.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Han Waalen via vormelingen@pa-
rochienuenen.nl.

Allerzielenviering Gerwen
Op woensdag 2 november zal om 19.00 uur in de nieuwe St. Clemenskerk 
te Gerwen de jaarlijkse Allerzielenviering worden gehouden. Hierbij is 
een ieder van harte welkom.

Foto gemaakt door Petra van Laarhoven

We gedenken tijdens Allerzielen al 
onze dierbare overledenen en in het 
bijzonder zullen de eigen dierbaren 
worden herdacht die het afgelopen 
jaar zijn gestorven. Voor hen zullen tij-
dens de viering kaarsjes worden aan-
gestoken door een familielid(leden).
Alle aanwezigen in deze viering wor-
den uitgenodigd om na afloop geza-
menlijk een brandende kaars te gaan 
brengen naar het parochiekerkhof ‘De 
Huikert’. De begraafplaats zal daartoe 
verlicht zijn met fakkels en spots. We 
zetten de kaars bij het graf, urn-nis of 
urn-graf van uw dierbare, of op de ge-
dachtenistafel indien er geen graf of 
nis is van de overledene. 

Wij hopen dat u troost en kracht zult 
vinden bij deze bijeenkomst voor het 
verwerken van uw verdriet.

Werkgroep Allerzielenviering Gerwen.

Geef je vóór 1 november op voor 
de waardering voor mantelzorgers
De Gemeente Nuenen verstrekt jaarlijks een waardering aan mantelzor-
gers. Zij waardeert de inzet voor de medemens enorm en stelt daar een 
attentie tegenover. Je komt in aanmerking voor de waardering als je in-
geschreven staat bij het Steunpunt Mantelzorg in Nuenen. Dit geldt ook 
voor de Jonge Mantelzorgers (8-25 jaar).

Ben je mantelzorger?
Wat verstaan we precies onder man-
telzorg? Mantelzorg is alle hulp aan 
iemand uit je directe sociale omge-
ving. Mantelzorgers zijn mensen die 
langdurig en onbetaald zorgen voor 
een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende persoon uit hun 
omgeving. Dit kan een partner, ou-
der of kind zijn, maar ook een ander 
familielid, vriend of kennis.

Kijk op de website van LEV Nuenen 
voor meer informatie en de voor-
waarden. Ook kun je je hier aanmel-
den:
https://www.levnuenen.nl/lokaal-
aanbod/mantelzorg/mantelzorg-
waardering-nuenen.

Let op: aanmelden kan tot 1 novem-
ber.

Meer informatie:
Steunpunt Mantelzorg in het CMD, 
(040) 283 16 75 / steunpuntmantel-
zorg.nuenen@levgroep.nl

Jonge Mantelzorgers 
opgelet!
Is er bij jou thuis iemand lang ziek, 
gehandicapt, verslaafd, in de war of 
depressief? Maak je je daarover 
vaak zorgen? Moet je thuis vaak 
meehelpen? Of zorg je vaak voor je 
familielid? Ben je tussen de 8 en 23 
jaar?
Dan ben jij een jonge mantelzorger 
en dat is iets heel bijzonders.
 
10 november is de Dag van de Mantel-
zorgers en willen we alle mantelzor-
gers in het zonnetje zetten. Dus ben jij 
of ken jij een jonge mantelzorger? 
Meld je dan aan!
Aanmelden kan via: floor.donders@lev-
groep.nl. Vermeld in deze mail je: naam, 
leeftijd en contactgegevens. Wanneer 
je bent aangemeld volgt er verdere in-
formatie en blijf je op de hoogte van de 
activiteiten! Dit mag ook via een van de 
ouders/verzorgers. Voor meer vragen 
kun je gerust een mail sturen naar floor.
donders@levgroep.nl of bel naar 06-
89970653.

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende 
 belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden 

van mijn lieve vrouw, zorgzame moeder en trotse oma.

Wies van Rooij – Renders
Speciale dank gaat uit naar de zorgmedewerkers van Zuidzorg Nuenen, 

uitvaartonderneming Raaijmakers en huisartsenpraktijk Van den Top. 

Toon, kinderen en kleinkinderen
Nuenen, oktober 2022

Nieuwe inwoner van Nuenen
Op 16 oktober is onze derde zoon Floris geboren, op de Schout Leytengaarde 
58. Grote broers Cas en Guus zijn er erg trots op en helpen graag een handje!
Rob en Cornelieke van Dijck
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Oproep!Oproep!

Rond de Linde wil elke maand aandacht gaan besteden aan 
gewone Nuenenaren die een bijzondere hobby of activiteit heb-
ben. Verzamel je auto’s, doe je aan Airbrush, Frivolite (hand-
werken), poppen, dan vinden we dat leuk om daar meer over 
te weten. Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl en dan 
komen wij bij je langs om een kijkje te nemen en je verhaal te 
horen. Wellicht inspireer je hiermee ook andere Nuenenaren!

Nuenenaren met hobby’s

Winkel open-deuren dicht
De hoge energiekosten houden ons allen op dit moment erg bezig. Ook 
de ondernemers en winkeliers in ons centrum hebben met deze stijgende 
kosten te maken. Samen met het Centrummanagement en de gemeente 
Nuenen introduceren zij de actie: winkel open-deuren dicht.

verwarming weer aangaat in de win-
kels.
Om de klanten en bezoekers aan ons 
centrum duidelijk te maken dat wij 
wel gewoon open zijn, hebben we 
een duidelijk raambordje gemaakt. 
Het merendeel van de centrumon-
dernemers is enthousiast en doet 
graag mee. Een mooi initiatief en een 
prima manier om met elkaar zuinig 
te zijn met onze energie.
Dus blijf onze lokale ondernemers 
steunen, u bent van harte welkom, 
ook wanneer de deur even niet open 
staat.” 

Centrummanager Henry van Vler-
ken: ”Het klopt inderdaad dat de hui-
dige ontwikkelingen op de energie-
markt er bij de meeste ondernemers 
erg inhakken. Na de coronaklap is dit 
weer een nieuwe aanslag voor hen. 
Onder het motto ‘alle beetjes helpen’ 
hebben wij, samen met de gemeen-
te Nuenen, deze gezamenlijke actie 
opgestart. Heel simpel maar zeker 
doeltreffend: De winkeldeuren blij-
ven zoveel mogelijk gesloten tijdens 
openingstijden. Op die manier be-
sparen we substantieel op de ener-
giekosten, zeker wanneer straks de 

Dorpsraad Lieshout zoekt 
uitbreiding klankbordgroep
Dorpsraad Lieshout heeft al enige tijd een klankbordgroep. De leden van 
deze klankbordgroep worden (wekelijks) op de hoogte gehouden van de 
activiteiten van de Dorpsraad. Zij zitten dus voorop en krijgen de weke-
lijkse nieuwsbrief van de Dorpsraad als eerste in hun mailbox. Leden van 
de klankbordgroep kunnen daarnaast ook suggesties aanreiken voor ac-
tuele onderwerpen en ook wordt hen gevraagd wat actueel is: onlangs 
hebben zij nog overlegsuggesties kunnen geven voor de ‘raadvisitatie’.

Stan van Vijfeijken is binnen de Dorps-
raad Lieshout verantwoordelijk voor de 
publicatie van de wekelijkse nieuwsbrief.

Wekelijkse nieuwsbrief
Dorpsraad Lieshout heeft nogal wat 
aandachtsgebieden. Zo zijn er vaste 
aandachtsgebieden als wonen, zorg 
en welzijn, verkeer en verkeersveilig-
heid, (winkel)voorzieningen en zijn 
er ook tijdelijke aandachtsgebieden 
voor actuele (leefbaarheids)initiatie-
ven: het plan voor de herontwikke-
ling van de Heuvel is zo'n tijdelijk 
aandachtsgebied. Graag wil de 
Dorpsraad ook steeds delen welke 
actualiteiten er zijn in deze aan-
dachtsgebieden. Voor dat doel geven 
zij -wekelijks- een nieuwsbrief uit 
waarin één actualiteit wordt toege-
licht. Leden van de klankbordgroep 
ontvangen deze nieuwsbrief steeds 
persoonlijk, en als eerste. Zij zijn dus 
als eerste geïnformeerd over de actu-
aliteiten waar de Dorpsraad zoal mee 
bezig is.

Klankbordgroep
Naast het delen van informatie wil 
Dorpsraad Lieshout ook graag een 
opiniepanel achter de hand hebben 
die iets vinden van Lieshout. Op die 
wijze kan de Dorpsraad actuele vra-
gen voorleggen en suggesties uit de 
achterban opvragen. Ook kunnen de 
leden van de klankbordgroep onge-
vraagd suggesties geven aan de 
Dorpsraad. Hierdoor kan de Dorps-
raad zich op de juiste thema's en juis-
te actualiteiten richten.

Lid worden?
Wilt u ook lid worden van deze klank-
bordgroep? Dat is heel eenvoudig. 
De Dorpsraad vindt privacy heel be-
langrijk, dus is deelnemen zeer een-

voudig: Dorpsraad Lieshout wil enkel 
uw naam en e-mailadres weten, zo-
dat zij u kan bereiken en de wekelijk-
se nieuwsbrief kan delen. De klank-
bordgroep zal af en toe één of enkele 
vragen voorgelegd krijgen: dus veel 
werk zal dit niet met zich meebren-
gen, maar een antwoord of een me-
ning geven is wél van groot belang. 

Wil jij ook aangesloten worden op de 
zaken waar Dorspraad Lieshout mee 
bezig is? Meld u dan aan via info@
dorpsraad-lieshout.nl en wordt zo lid 
van de klankbordgroep Lieshout.

Wie biedt Italiaanse Elena een 
gezellig thuis tot de zomer? 
Een jaar studeren in het buitenland, een droom van vele scholieren. Voor 
de 17-jarige Elena kwam deze droom in september uit. Inmiddels gaat 
Elena hier met veel plezier naar school (Strabrecht College Geldrop, 
vwo5) en heeft ze het erg naar haar zin bij haar huidige gastgezin. Helaas 
kunnen zij haar niet meer hosten en is ze op zoek naar een warm gastge-
zin in Geldrop (of omgeving) waar ze de rest van het schooljaar kan 
wonen. 
 
Wie is Elena? 
Elena is een 17-jarige nieuwsgierige, 
sociale en vrolijke student uit Italië. 
Ze is geïnteresseerd in kunst en lite-
ratuur. Daardoor leest ze graag en be-
zoekt ze vaak een museum of kunst-
tentoonstelling. Elena is graag om-
ringd door haar familie en vrienden. 
”De vrijheid die je hebt en vrijheid 

van meningsuiting waardeer ik erg 
maar ook de verschillende culturen 
binnen Nederland en de mogelijk-
heid om meer te leren. Mijn passie is 
kunst en omdat Nederlanders anders 
naar kunst kijken leer ik hier meer 
over." De manier van onderwijs ge-
ven is in Nederland heel anders dan 
in Italië; daarom gaat ze ook met ple-

De Coöperatie OnsNet Nuenen (CONN) feliciteert

Brass Band Nuenen
Met de geweldige creatie, productie en uitvoering van de muzikale toneelvoorstelling

MARGOT
We zijn blij dat veel Nuenenaren in het Klooster, in het Van Goghkerkje en  
in de Akkers hebben kunnen genieten van dit zeer bijzondere evenement. 

Een evenement waar jullie trots op mogen zijn.

Fotoclub Knipoog exposeert 
in Nuenen
Na een onderbreking van twee jaar zijn de leden van fotoclub Knipoog uit 
Nuenen erg blij dat zij weer kunnen exposeren.

Gedurende het eerste weekend in 
november wordt vrij werk van de le-
den getoond, is er een fotoketting en 
zijn er spreekwoorden en gezegden 
uitgebeeld. In een aparte ruimte wor-
den Audio Visuele presentaties ge-
toond, fotoverhalen met muziek. De 
beelden zijn op gezamenlijke foto ex-
cursies gemaakt. Een mooi geva-
rieerd programma, dat plaatsvindt in 
het weekend van zaterdag 5 en zon-
dag 6 november van 11.00 tot 17.00 
uur.
Noteer dit vast in uw agenda, u bent 

zier naar school op het Strabrecht 
College.

Wie is het gastgezin? 
Jong of wat ouder, alleenstaand of 
een gezin met kinderen? Iedereen 
met de juiste intenties kan gastgezin 
zijn in de ogen van Travel Active. Ele-
na doet mee aan het uitwisselings-
programma High School Holland 
programma van Travel Active. Een 
culturele uitwisseling is niet alleen 
een avontuur voor de buitenlandse 
scholier. Ook het gastgezin leert over 
de cultuur en inzichten die een bui-
tenlandse scholier meebrengt! Gedu-
rende de uitwisseling worden het 
gastgezin en de student begeleid 
door een zogeheten Local Coordina-
tor. 

Heeft u interesse, neem voor meer in-
formatie contact op met het High 
School Holland team via highschool-
holland@travelactive.org, bel naar 
085 222 4810 of bezoek de website 
van Travel Active. 
  

van harte welkom! Adres: het Kwet-
ternest, gebouw Scarabee/Honger-
man, Mantelmeeuwlaan 12,
Nuenen.

Nuenen 
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Bigband Nuenen met Nuenens 
Swingtime wederom een succes
Zondagmiddag 23 oktober stroomde de sfeervolle ruimte in de Watermo-
len van Opwetten voor aanvang van het 12e Nuenens Swingtime al aar-
dig vol. De bigband had onder leiding van Richard Beeren weer een spran-
kelend programma samengesteld, met oude nummers als All of me, The 
Joy of Cookin’, Polkadots and Moonbeams en enkele nieuwe 
composities. 

Onze gast van deze middag was de 
tenor- en sopraansaxofonist Jasper 
Blom, afkomstig uit Geldrop. Hij ver-
telde dat hij destijds tijdens een op-
treden van JazzExpress uit Mierlo, 
met daarin Richard Beeren als trom-
pettist, was geïnspireerd om de 
jazzrichting in te gaan. Jasper is thans 
een van de meest veelzijdige musici 
in Europa. Hij won tweemaal de Euro-
pean Jazz Award en was in 2019 win-
naar van de prestigieuze Boy Edgar-
prijs. Verder gaf de inbreng van de 

andere solisten Harm Langermans 
op trompet, Joep van den Broek op 
altsax, en onze drummer Manfred 
Dikkers extra kwaliteit aan het geko-
zen repertoire. Ook werd Magic 
Hands, een compositie van Jasper 
Blom, ten gehore gebracht, waarin 
met name de virtuositeit van de solis-
ten tot uiting kwam. 
Tot slot: het publiek was geweldig, 
had de aandacht erbij, wat in een ca-
fésetting als afgelopen zondagmid-
dag bijzonder is.

Vincent van Goghstraat 46 | 5671 GZ Nuenen | +31 (0)40 295 10 80 | info@kortmann-adviesgroep.nl | www.kortmann-adviesgroep.nl

Woning verduurzamen?
Neem nu contact met ons op!

Verzekeringen | Hypotheken | Makelaardij

Geschiedenislezing Senergiek
 
Op vrijdag 28 oktober van 13.30 – 15.30 uur is er weer een lezing van Sener-
giek in de Trefpuntzaal van Het Klooster. Toegankelijk voor alle belangstel-
lenden, geen aanmelding vooraf noodzakelijk.
Entree € 2,- (€ 1,- korting voor Senergiek leden op vertoon van ledenpasje).

Over de inhoud van de lezing laten 
we graag de inleider Hans Verboom, 
een telg uit de oude Nuenense on-
dernemersfamilie Raessens, zelf aan 
het woord:

Toen ik na mijn pensionering zes jaar 
geleden als leraar geschiedenis en 
economie aan het Van Maerlantlyce-
um in Eindhoven meer tijd overhield 
om me weer bezig te gaan houden 
met historisch onderzoek, ben ik 
maar meteen ook lid geworden van 
de heemkundekring De Drijehornick. 
Dat resulteerde in twee artikelen in 
Drijehornickels over de in Nuenen 
geboren pater Egidius Vogels (1804-
1877).  
Egidius Vogels was een priester van 
de orde der redemptoristen die in 
zijn tijd vooral bekend is geworden 
door de publicatie van een reeks de-
votionele geschriften waarvan een 
aantal in meerdere talen vertaald en 
zelfs in Europa brede belangstelling 
genoot.
De voor de hand liggende vraag is 
natuurlijk waarom een persoon zoals 
Egidius Vogels ook nu nog in het 
sterk geseculariseerde Nederland 
onze aandacht verdient. Maar juist 
een onderzoek naar iemand die in-
middels in de vergetelheid is geraakt, 
maar in zijn tijd in bepaalde kringen 
als een belangwekkend persoon 
werd gezien, kan ook aanleiding zijn 
om de tijd waarin hij leefde eens met 
andere ogen te bezien. Bovendien 
stuitte ik tijdens mijn onderzoek in 
het archief van de redemptoristen op 
een aantal brieven van hem, gericht 
aan zijn Nuenense familie, die een 
meer persoonlijke blik werpen op 
zijn tijd.

Die brieven vormden tevens de aan-
leiding en maakten het op hun beurt 
ook mogelijk om uitvoerig in de fami-
lie van Egidius te duiken. Kortom zijn 
leven leverde genoeg aanknopings-
punten op voor een studie zowel met 
betrekking tot de geschiedenis van 
zijn tijd in het algemeen als die van 
Nuenen in het bijzonder. 
 
Benieuwd? Kom dan vrijdagmiddag 
28 oktober naar de presentatie in Het 
Klooster. 
 
 

Beek en Donks Gemengd koor 
Het Beek en Donks Gemengd koor verzorgd ieder jaar in oktober een eu-
charistieviering om de overleden koorleden te herdenken. Dit jaar is dit op 
zondag 2 oktober in de Michaelkerk in Beek en Donk, aanvang 11.00 uur.

De zelfhulpgroep 
Rouwverwerking 
in Geldrop heeft 
ruimte voor nieuwe 
deelnemers
Deze groep richt zich op rouwver-
werking na het verlies van een dier-
bare persoon. Ze komen eenmaal per 
maand samen om met elkaar te pra-
ten over hun ervaringen en om hun 
gevoelens met elkaar te delen. Door 
het deelnemen aan een zelfhulp-
groep krijg je erkenning en begrip 
van lotgenoten, wat helpt in het da-
gelijks leven. 
De bijeenkomsten vinden iedere eer-
ste woensdag van de maand plaats in 
Geldrop van 10.30 tot 12.30 uur. Voor 
meer informatie of om je aan te mel-
den voor de groep kun je contact op-
nemen met het Zelfhulp Netwerk: te-
lefoonnummer 040-2118328 of via 
eindhoven@zelfhulpnetwerk .nl 
www.zelfhulpnetwerk.nl.

Gregory Page en 
May Maema bij Lazy 
Sonnie Afternoon
Komende editie van Lazy Sonnie Af-
ternoon op zondag 6 november kent 
opnieuw een prachtige bezetting. 
Opener is May Maema (NL), gevolgd 
door de hoofdact Gregory Page (UK/
USA).

Aanvang 15.30 uur, Kapelzaal Klooster-
hotel la Sonnerie, Nieuwstraat 45 Son 
en Breugel. De entree voor deze prach-
tige muzikale middag bedraagt € 10,-.

Regiokalender activiteiten november 
en december EnergieHuis Slim Wonen 
Themabijeenkomsten en workshops in de regio, aanmelden via website 
‘Agenda’ 
 
O Geldrop- Mierlo: 5 november 19:30 – 21:30 uur, Thema-avond Warmte
pomp, Raadzaal Geldrop 
O Helmond: 7 november 19.30- 22.00 : Warmtepomp in EnergieHuis Slim Wo-
nen (Torenstraat 3)
O Helmond: 14 november 19.30 Workshop ‘Maak je eigen verbeterplan met de 
vernieuwde woning Quickscan’
O Helmond: 21 november 19.30 : Slim isoleren en ventilatie in EnergieHuis Slim 
Wonen (Torenstaat 3)
O Helmond: 28 november 19.30 : Zonnepanelen in EnergieHuis Slim Wonen 
(Torenstraat 3) 
O Helmond: 6 december 19.30- 22.00 : Warmtepomp in EnergieHuis Slim Wo-
nen (Torenstraat 3)
O Helmond: 12 december 19.30 Workshop ‘Maak je eigen verbeterplan met de 
vernieuwde woning Quickscan’
O Helmond: 19 december 19.30 : Slim isoleren en ventilatie in EnergieHuis Slim 
Wonen (Torenstaat 3)
 
Gratis afspraak met Energiecoach via de website ‘Afspraak’
O Bewoners/huiseigenaren: afspraak maken met Energiecoach in EnergieHuis, 
Torenstraat 3 in Helmond 
 
Bezoek het lokale Inloopspreekuur (gratis)
O Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00, Energie-
Huis Torenstraat 3 Helmond
O Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek, J.H. Hugo van Berckel-
laan 18 in Nuenen 

Nieuw: Huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10)
O Geldrop-Mierlo: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10),  via web-
site ‘Afspraak’ 
O Nuenen: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10), via website ‘Af-
spraak’ 

Deelnemen aan lokale activiteiten en evenementen in 'Jouw gemeente’ 
Ga naar website en kies 'Jouw gemeente’ voor meer lokale activiteiten en ac-
ties.
  
Serviceloket voor een korte vraag bel of email 
 O Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag en donderdag 13.00-
17.00 uur. 
O E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl.
 
Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email info@energie-
huisslimwonen.nl.
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ZOMERAFSPRAAK  ENERGIECOACH EN INLOOPSPREEKUREN 
 

• In Nuenen vanaf 1 juli – 31 augustus (met uitzondering van 13 augustus) 
Ø op za van 11:00 – 13:00 uur à Bibliotheek Dommeldal  

• In Helmond vanaf 1 juli – 5 augustus  
Ø op wo-do-vrij van 13:00 – 17:00 uur à EnergieHuis, Torenstraat 3  

 
Populaire zomer diensten op de website www.energiehuisslimwonen.nl : 

ü Slim starten met je eigen woning QuickScan met verbeterplan 
ü  Slim verder met slimme bespaar maatregelen voor jouw woning 
ü 15-30% isolatie Subsidies bekijken en Bedrijf zoeken voor een offerte 
ü Hoe woon jij? Check je plek en zie via Slim verder hoe jouw leefomgeving scoort  
ü Hoe verkoel je jouw huis deze zomer, schaduw is een goede koeler, zie Slim starten 

 

    
 
HELPT U MEE HET BUITENGEBIED MOOIER TE MAKEN? 
Heeft u grond in het buitengebied van Nuenen? En ligt deze grond buiten uw erf*? 
Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor aanleg en beheer van 
bomen, bosschages, hagen, poelen, bloemrijke randen, e.d. 
U maakt dan gebruikt van de Stimuleringsregeling Landschap. Dit is een provinciale 
regeling waaraan de provincie en de gemeente ieder 50 % bijdragen.  

 
Tijdens deze mis zullen de volgende 
nummers gezongen worden;  
Tjebje pojem, Steal away, You raise 
me up, Ave Maria en het Ambrosi-
aans loflied.
 
Het bestuur hoopt dat u zult genie-
ten van de zang. 
Voor het gemengd zoeken wij nog 
mannen en vrouwen met lef. Ie-
dereen kan zingen, maar het moet 
wel ontwikkeld worden en dat kan bij 
ons koor. Durft u het aan om bij ons 
in een gezellig koor uw stem goed te 
ontwikkelen. U bent van harte wel-
kom. Het koor repeteert op dinsdag-
avond van 20.00 uur tot 22.00 uur. U 
kunt u aanmelden via tefoonnum-

mer 06-547 839 39 of 0499-421276. 
Of via mail Ceesdekker@onsmail.nl. 
of kom eens luisteren op onze repeti-
tie avond in het Ontmoetingscen-
trum aan de Otterweg in Beek en 
Donk. 

Seniorenvereniging Nuenen c.a.
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Carnaval

Wie wordt de nieuwe kartrekker van de 
Raod van Zatterdag carnaval 2023?
 
De eerste drie aanwijzingen zijn gegeven, het gonst al van de geruch-
ten in ons prachtige dorp. Wie o wie zwaait er dit jaar met de scepter 
over de Raod van Zatterdag? Hieronder de volgende drie aanwijzin-
gen van Raoden Maor.
 
4. Een feestje vieren kennen wij wel
5. Het gras is altijd groener
6. Er is een Nuenense Neije
 
Houd ook onze facebookpagina en Instagram in de gaten voor meer 
nieuws en aanwijzingen! En kom op zondag 13 november vanaf 
15.11 uur in onze residentie Parkhotel Auberge Vincent aan het Park 
in Nuenen. Daar zal op spectaculaire wijze onthuld worden of het in-
derdaad is wie je denkt dat het is......

Prinsenbal Nederwetten
Wie wordt de nieuw Prins(es) in Nederwetten?
Na een jaar afwezigheid vanwege corona, gaan we op zaterdagavond 
12 november weer nieuwe kartrekkers onthullen tijdens het Prinsen-
bal bij CV De Wetters. Ze gaan de scepter overnemen van Prinses Riza-
da en haar adjudanten Barbudo en Pelliroja.

De avond begint om 20.00 uur en zal plaatsvinden in de Multi Functio-
nele Accommodatie (MFA), De Koppel 7 in Nederwetten. Iets na 22.30 
uur zal de nieuwe Prins(es) en gevolg gepresenteerd worden.

Er zijn al diverse speculaties over wie dat zullen zijn. Hier volgen weer 3 
aanwijzingen die betrekking hebben op de nieuwe Prins(es). Er kan 
een fantastische prijs gewonnen worden als u raadt wie de nieuwe 
Prins(es) is. Je bent welkom in de MFA om dit spektakel mee te maken. 
De toegang is gratis. 

Prinsenbal Gerwen
Zaterdag 19 november om 20.11 uur. 
Wie worden de  nieuwe hoogheden in het Narregat? 
De kans is groot dat er een bekende van je op het podium staat. Zorg 
dat je erbij bent!

Herfst
Een mooie collage van een paddenstoel die Eustachia Verschueren  onderweg tijdens het fietsen naar Stiphout tegen-
kwam langs het fietspad. De paddenstoel was wel 20 tot 25 cm groot! Genieten dus.

Cabaret speciaal voor mantelzorgers 
op de Dag van de Mantelzorg
Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor een ziek familie-
lid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar. Daarom zetten we op 10 
november mantelzorgers in Nuenen in de schijnwerpers: want hun zorg 
mag gezien worden. Overal in Nuenen vind je onzichtbare helden, jong 
en oud. Wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder 
en verdient waardering.

Ben je mantelzorger en sta je nog niet ingeschreven bij ons? Schrijf je in als 
mantelzorger en meld je aan voor deze dag van de mantelzorg.

Datum: Donderdag 10 november 
Locatie: Het Klooster, Park 1, Nuenen
Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur

Cabaretier Rob Scheepers komt jullie op deze middag 1½ uur vermaken met 
een voorstelling vol scherpe grappen en analyses over het leven en natuurlijk 
over mantelzorgen. 

Programma
14.00 uur   Ontvangst met koffie en wat lekkers
14.15 uur   Opening door wethouder en mantelzorgconsulent
14.30 uur  Cabaret voorstelling van Rob Scheepers
16.00 uur  Napraten onder het genot van een drankje
17.00 uur   Afsluiting

Rob Scheepers (foto: Nicole Mineboo)

Je kunt je tot 1 november aanmelden 
en vol = vol.
Per mail: steunpuntmantelzorg.nue-
nen@levgroep.nl / telefonisch: 040-
283 16 75 / of aan de balie bij het 
CMD, Berg 22 Nuenen.

Word jij de nieuwe  
CLIËNTONDERSTEUNER WMO  
voor de senioren in Nuenen?
Ben jij de persoon die iemand verder kan helpen als je naast hem/haar staat en 
gezamenlijk optrekt in het zoeken naar oplossingen? 
Ben jij iemand die gebruik maakt van de unieke talenten van elk mens en uit-
gaat van de eigen kracht? 
En heb je affiniteit met zorgvragen?
Dan horen we graag van je! 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste collega 
CLIËNTONDERSTEUNER WMO voor senioren.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt door de gemeente uit-
gevoerd. Deze wet moet het mogelijk maken dat mensen zolang mogelijk zelf-
standig thuis kunnen blijven wonen. 

Als vrijwillige cliëntondersteuner kijk je samen met de cliënt welke hulp, zorg, 
voorzieningen of aanpassing (b.v. huishoudelijke hulp, vervoer, woningaan-
passing) etc. nodig is en ondersteun je de cliënt met de aanvraag bij de Ge-
meente. 
Je bereid samen het gesprek voor en tijdens het “keukentafel” gesprek sta je 
naast de cliënt met zijn/haar hulpvraag en behartigt diens belangen.

• Je hebt goede sociale- en gespreksvaardigheden. 
• Je bent zo’n 8 tot 10 uur per week actief.
• Je neemt deel aan diverse overleggen.
• Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.
• Je werkt geheel zelfstandig in een team van 3 cliëntondersteuners.
• Je bent bereid om een 2-daagse opleiding te volgen en een jaarlijkse bij-

scholing.
• 

Ben je geïnteresseerd? Er valt nog zoveel meer te vertellen over deze dankbare 
vrijwilligerstaak. Bel of mail ons en we sturen je uitgebreider informatie toe.

Corrie Eshuis corrieeshuis.co@onsnet.nu tel: 06-82414353
Hans Bijleveld hansbijleveld.co@gmail.com tel: 06-20722386

                               

Nuenen
Samen actief, samen sterk

Seniorenvereniging Nuenen c.a.

 

Brabantse Top Tonpraoters  
bij de RKSV Nuenen
Vrijdag 4 november organiseert de RKSV Nuenen de traditionele 
kletsavond. Om 20.11 uur zal de eerste Tonpraoter in de ton 
stappen om zijn buut te verkondingen.

Ook dit jaar verwelkomen wij Bra-
bants finest met de volgende top-
pers: Andy Marcelissen, Rien van 
Genugten, Jasper van Gerwen, 
Iveke van Gerven, Jan Strik en Rob 
Bouwman.
Zoals gezegd de avond start om 
20.11 uur. Entree kaarten zijn ver-
krijgbaar via de website van de 
RKSV Nuenen (https://www.rksv-
nuenen.nl/kletsavond-2022).

Kaas en Delicatessen kraam 
Dennis de Bruijn
Staanplaats:
Woensdag  Heuvelplein Gerwen  van 7.30 tot 13.00 uur
Donderdag   Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag  Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag  V. v. Goghplein Nuenen  van 8.00 tot 16.00 uur

Telnr. 06-34293835

Kinderjasje gevonden
Op zondag 23 oktober hebben wij 
een kinderjasje gevonden op het 
veld aan de Pastoorsmast. Het zou 
leuk zijn als het jasje weer bij de eige-
naar terechtkomt.
Als je de kleur en het merk weet en 
eventueel de maat dan mag je bellen 
naar 06-230 217 95.

Aanvullende  
toelichting  
Buiten Beter App
Vorige week berichtten wij over de 
Buiten Beter App. Hierbij een nadere 
toelichting;
De gemeente maakt op zich geen ge-
bruik van de app; het zijn gescheiden 
systemen. De meldingen komen wel 
binnen, maar niet direct. Ze worden 
handmatig verwerkt. Meldingen over 
de openbare ruimte kunnen ook di-
rect via de website van de gemeente 
zelf gedaan worden. 
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 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

Rond de LindeRond de Linde
zoekt bezorgerszoekt bezorgers

voor Nuenenvoor Nuenen

SPORTSPORT
Programma
RKVV NEDERWETTEN  
Zaterdag 29 Oktober 
Nederw. Vet - RKGSV Vet  ........................16.30 
 
Zondag 30 Oktober 
Nederw. 1 - VCO 1  ......................................14.30 
SV Unitas’59 11 - Nederw. 3  .................10.00  
SV Tongelre 2 - Nederw. 4  .....................11.00  
Nederw. VR 1 - RKSV Nuenen VR 3  ...12.15 

Eerste rikwedstrijd prooi 
voor Ben de Louw
Afgelopen vrijdag was weer de eerste rikavond bij de RKSV Nuenen. Ja-
renlang was dit onder de bezielende leiding van Antoon Hurkmans maar 
vanaf deze vrijdag is hij gewoon deelnemer en heeft hij het stokje over-
gedragen aan zijn opvolgers. Het was meteen weer ouderwets gezellig en 
de spanning was op sommige gezichten af te lezen, zeker tijdens de laat-
ste potjes van de avond.

Gerwen na leuke pot 
uitgeschakeld in de beker
 
Het is Gerwen niet gelukt om ten kostte van vv Gestel de volgende ronde 
te bereiken in het bekertoernooi. In een leuke, aantrekkelijke en sportie-
ve wedstrijd trok vv Gestel een 4-2 voorsprong over de streep.

Ook de C van NKV korfbal 
kampioen
Naast de F zijn ook de jongens en meisjes van de C van NKV kampioen ge-
worden in de najaarscompetitie. De laatste wedstrijd werd vrij eenvou-
dig, met 6 – 2, gewonnen van Stip uit Rosmalen. Uiteindelijk werd het 
kampioenschap ongeslagen, met slechts een enkel gelijkspel, behaald.

Gefeliciteerd jongens en meisjes (en natuurlijk ook de trainers en coaches)! Een 
van de coaches, Leonie, mag dubbel worden gefeliciteerd, want zij is tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 19 oktober uitgeroepen tot NKV-(st)er van 
het jaar. Deze onderscheiding wordt toegekend aan een lid die een belangrijke 
bijdrage aan de vereniging heeft geleverd. Dat heeft deze kampioenscoach ze-
ker en daarmee de titel dan ook dubbel en dwars verdiend.

Veel succes in de komende zaalcompetitie.

 
De spanning zal dit kaartseizoen niet 
alleen op de afzonderlijke avonden 
zijn maar ook zal deze opgebouwd 
worden gedurende het seizoen als er 
gestreden wordt om het kampioen-
schap ‘beste rikker van het seizoen’. 
Toen rond 23.00 uur alle stof was ne-
dergedaald, werd duidelijk dat Ben 
de Louw uiteindelijk de eerste win-
naar in seizoen 2022-2023 was.

Hierbij de volledige uitslag:
Ben de Louw  84 punten
Hub Marquenie  78 punten
Frans Saris  73 punten
Henk Vrijaldenhoven  69 punten
Antoon Hurkmans 51 punten
Hennie van de Velden 46 punten
Thea Elbers 45 punten
Geert Bonds  44 punten
Frans Folen 37 punten
Gerard van Oirsouw 35 punten

Komende vrijdag staat de 2e avond 
gepland en de week daarop is er 
geen rikken in verband met het ton-
proaten bij de RKSV Nuenen.
We starten elke vrijdag om 20.00 uur 
en iedereen die een beetje kan rikken 
is welkom.

 
Tot vrijdag!

SupportersClub RKSV Nuenen

Winnaar Ben de Louw (rechts)

In het begin was het even aftasten 
voor beide teams, op het kunstgras in 
Gestel ging de bal bij de thuisploeg 
wat sneller rond en Gerwen moest 
wennen aan het snellere spel wat ge-
speeld kon worden.
Het leidde niet echt tot kansen voor 
de geel blauwe en het was dan ook 
verrassend dat ze na 15 minuten toch 
aan de leiding kwamen toen een vrije 
trap vanaf de zijkant van El Moussa-
oui door iedereen werd gemist en in 
de verre hoek binnenviel.
Gerwen schrok hier niet van en kwam 
steeds beter in de wedstrijd, het 
kreeg via Janssen en v.d. Berk met en-
kele afstandsschoten wat mogelijk-
heden, maar deze waren nog wat uit 
de richting. VV Gestel, met veel tech-
nische spelers, dachten toch wat te 
gemakkelijk over de tegenstander en 
dat leidde uiteindelijk tot de verdien-
de gelijkmaker 10 minuten voor rust, 
Van Rooij zette voor, Van Erp kopte de 
bal terug en Milosovic tikte de bal 
binnen, 1-1 ruststand.

Na de rust waren beide ploegen aan 
elkaar gewaagd en beide teams lie-
ten met prima spel de weinige toe-
schouwers genieten, beide ploegen 
kregen kansen, Gestel via Koc en Da-
nisik, Gerwen via Van Erp en Simons.
Het was opnieuw een vrijetrap vanaf 
de zijkant die Gerwen op achterstand 

zette, weer stond het niet goed bij de 
voorzet en het was een koud kunstje 
voor Danisik binnen te koppen.
Gerwen wisselde en ging vol op de 
aanval spelen, aan vooral Van Erp en 
De Loo hadden de verdedigers van 
Gestel hun handen vol, het was ook 
dit zelfde duo die na 65 minuten de 
gelijkmaker voor hun rekening na-
men, De Loo passeerde 2 spelers en 
gaf de bal prima voor aan Van Erp, hij 
bedacht zich geen moment en 
schoot de bal beheerst in de verre 
hoek binnen, 2-2.
Hierna werd het spel wel wat minder 
aan beide kanten maar de inzet en 
beleving vergoedde veel, en on-
danks de strijd aan beide kanten 
bleef het een uiterst sportieve wed-
strijd mede door de uitmuntende 
scheidsrechter Van Dinther die over-
al bovenop zat. Het spel rolde op en 
neer en het was een mooie aanval via 
Koc en Danisek in de 75e minuut die 
prachtig werd afgerond door Bounaj 
en vv Gestel weer op voorsprong 
bracht met 3-2.
Gerwen gooide Van Malten nog in de 
spits erbij en kreeg nog 2 vrije trap-
pen tegen, maar beide pogingen 
strandde in schoonheid, toen Van 
Erp met een hoofdwond en Jansen 
met een knieblessure het veld moes-
ten verlaten en Gerwen uitgewisseld 
was, was het ook gedaan met de da-
dendrang en speelde vv Gestel de 
laatste minuten rustig uit en bracht 
het via El Moussaoui de eindstand op 
4-2. Hiermee kwam een leuke en 
spannende wedstrijd ten einde die 
vv Gestel in de volgende ronde 
bracht.

Gouden jubilarissen 
bij Badminton Club Lieshout
Badminton Club Lieshout bestaat dit jaar 50 jaar. Bij dit jubileum horen 
twee jubilarissen die lid zijn vanaf het eerste uur. Mevrouw Marianne 
Arends is een van de oprichters van de vereniging en dus exact 50 jaar lid. 
De heer Leo Bosch is de eerste voorzitter van de vereniging en nagenoeg 
50 jaar lid. Tijdens het ´gouden´ feest zijn beiden in het zonnetje gezet.

Marianne Arends en Leo Bosch krijgen de jubileumspeld opgestoken door burgemees-
ter van der Meijden

50 jaar lid 
Het bestuur van Badminton Club 
Lieshout had er voor gekozen om de 
beide jubilarissen te huldigen tijdens 
de ´gouden´ feestavond die de 
vereniging op de oprichtingsdatum 
(15 oktober) heeft gehouden. Om 
meer gewicht te geven aan deze be-
langrijke jubilea was burgemeester 
Frank van der Meijden gekomen om 
de bijbehorende jubileumspeld uit te 
reiken. Het gebeurt immers niet vaak 
dat leden van het eerste uur na 50 
jaar nog steeds lid zijn van een (sport)
vereniging !
Burgemeester Van der Meijden 
mocht de speld als eerste uitreiken 
aan mevrouw Marianne Arends. Zij 
werd daarvoor toegesproken door 
voorzitter Stan van Vijfeijken die haar 
van harte dankte voor haar initiatief, 
50 jaar geleden. Als zij immers geen 
initiatief had genomen was de 
vereniging nooit ontstaan en was er 
al helemaal geen sprake van een 
50-jarig bestaan.

Ook de heer Leo Bosch kreeg veel lof 
toegezwaaid voor de wijze waarop 
hij, als eerste voorzitter, de vereni-
ging gevormd en uitgebouwd heeft. 
De basis die door hem gelegd is be-
staat immers nog steeds. Ook Leo 
werd door burgemeester Van der Me-
ijden nog even toegesproken en met 
egards voorzien van de jubileum-
speld. 

Nadat de beide jubilarissen onder 
luid applaus van de aanwezigen ook 
nog bloemen en een fysiek aanden-
ken hadden gekregen, pakte burge-
meester Van der Meijden nog even 
het woord. Hij dankte de vereniging 
voor het doorzettingsvermogen en 
feliciteerde de vereniging én de le-
den met hun 50 jarig bestaan. 

De felicitatie zette hij kracht bij door 
´onder couvert´ een envelop te 
schenken die het bestuur van Bad-
minton Club Lieshout graag ontving. 
www.badmintonclublieshout.nl

Nuenense Wielervrienden in De Stam Gerwen

Wielercafé met John van den Akker  
en Chris Kisters met trainer
Dinsdagavond 8 november is er een wielercafé in De Stam in Gerwen. Het 
is het jaarlijkse wielercafé van de Nuenense Wielervrienden en belang-
stellenden zijn van harte welkom. Het belooft een interessante avond te 
worden met drie gastsprekers. Gespreksleider is Rik Elfrink, sportredac-
teur en PSV-watcher bij het Eindhovens Dagblad. Deze oud-wielrenner  
interviewt John van den Akker, Chris Kisters en zijn trainer Cees-Jan van 
der Zweep.

Nuenenaar Chris Kisters: serieus sporten 
kan ook écht leuk zijn
 foto Cees van Keulen

John van den Akker is rennersmana-
ger bij Cycling Service. Wedstrijdor-
ganisaties, wielrenners, ploegen, 
bonden en media, ze maken allemaal 
gebruik van Cycling Service. Wenst 
een wedstrijdorganisator een deel-
nemersveld om de vingers bij af te 
likken? Dan trekt de organisator aan 
de bel bij de kopman van Cycling Ser-

Winnaar Profronde van Gerwen John 
van den Akker is nu rennersmanager 
 foto Cees van Keulen

vice John van den Akker en het komt 
voor de bakker. 
John van den Akker uit Veldhoven 
was tien jaar beroepsrenner en reed 
twee keer de Ronde van Spanje (1990 
en 1991) en één Tour de France 
(1993). John won onder meer de Hel 
van het Mergelland 1994, de Ronde 
van Limburg 1997; hij is ook de win-
naar van de eerste Profronde van 
Gerwen 1991.

Op maat gemaakte trainingen…
De talentrijke wielrenner Chris Kisters 
(17 jaar) uit Nuenen reed afgelopen 
seizoen als eerstejaars juniorrenner 
wedstrijden in binnen- en buiten-
land. Chris reed naar een 6de plaats 
bij het NK op de weg. Hij is ook baan-
renner. De Nuenense renner wordt 
vergezeld door zijn trainer Cees-Jan 
van der Zweep (Improove Coaching), 
die professioneel trainingsbegelei-
der is van wedstrijd- en amateurspor-
ters. “Ik train zo’n twee jaar met ont-
zettend veel plezier bij Improove 
Coaching. Door de op maat gemaak-
te trainingen en ondersteuning her-
innert Cees-Jan mij eraan dat serieus 
sporten ook écht leuk kan zijn. Ik kan 
me geen moment herinneren dat hij 
niet voor me klaar stond. 
Kortom, een geweldige coach”, aldus 
Chris Kisters. 
Het wielercafé is gratis toegankelijk 
en begint dinsdagavond 8 november 
om 20.00 uur in café De Stam, Ger-
wenseweg 38 in Gerwen. 

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200
admin@rond-

delinde.nl
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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

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)

eindejaarsactie 22

Kom kennismaken en sporten in de meest exclusieve premium sportsclub van nuenen

eindejaarsactie maand november + december
intake
dieet advies + begeleiding
Personal Training
small grouples
Boxing
Bootcamp
onbeperkt vrij sporten

2 maanden onbeperkt sporten voor slechts Euro 99,00 
onder professionele begeleiding en eigen trainingsschema
Bel vandaag nog 040-3032623 of email: info@gbspremium.nl

 

VOLG ONS!

      

VOLG ONS!

      

DUIVENDIJK 5C | 5672 AD NUENEN
(RECHTS NAAST PRAXIS / CYCLETREND)

M: 06 - 51896209 T: 040 - 3032623
GIEL@GBSPREMIUM.NL | WWW.GBSPREMIUM.NL

EINDEJAARS-
ACTIE 22

KOM KENNISMAKEN EN SPORTEN 
IN DE MEEST EXCLUSIEVE PREMIUM 

SPORTSCLUB VAN NUENEN

EINDEJAARSACTIE MAAND 
NOVEMBER + DECEMBER

 ü INTAKE

 ü DIEET ADVIES + BEGELEIDING

 ü PERSONAL TRAINING

 ü SMALL GROUPLES

 ü BOXING

 ü BOOTCAMP

 ü ONBEPERKT VRIJ SPORTEN

2 MAANDEN ONBEPERKT SPORTEN 
VOOR SLECHTS EURO 99,00 

ONDER PROFESSIONELE BEGELEIDING 
EN EIGEN TRAININGSSCHEMA

BEL VANDAAG NOG 
040-3032623 

OF EMAIL: 
INFO@GBSPREMIUM.NL


