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Meer dan 1000 vogels op jubileumshow

60 jaar VV de bastaarden in Nuenen
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Op 4, 5 en 6 november viert de Nuenense vogelvereniging haar 60-jarig
jubileum. Dit doen ze met een spectaculaire vogelshow in de kantine van
de honk- en softbalclub Nuenen. Met meer dan 1000 vogels laten ze zien
dat de vogelvereniging zeer voortvarend is.
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Na de diefstal enkele jaren geleden
en de coronalockdown zijn we sterker dan ooit. Naast de vele kanaries
en zebravinken zijn er ook volop andere mooi, gekleurde vogels te zien.
Deze zijn in hun beste conditie, vorm
en grote te zien. Ook zal duidelijk zijn

Pompoen van 232.4 kilo

Najaar bij
Kwekerij Jansen
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Het najaar had van alles in
. petto bij
Kwekerij Jansen. 13 september
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NTSCO was om het te raden,
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bleek welDEZ uit de zeer uiteenlopende
getallen. Het laagste geraden was 10
kilo en de hoogste maar liefst 2750
kilo. Maar het juiste gewicht van de
pompoen was 232.4 kilo. Mevr. Weijer
had het goed op 400 gram na, 232 kilo had ze genoteerd, en is dus de gelukkige winnaar van de cadeaubon
van € 50,- te besteden bij Kwekerij
Jansen.
Bij de kleurwedstrijd zijn ruim 150
kleurplaten ingeleverd! Een keuze maken was dan ook niet makkelijk, maar
na het beoordelen van de kleurplaten
hebben we uiteindelijk toch een winnaar gekozen. Pip van 5 jaar is de gelukkige winnaar van een 7-delige kinder tuingereedschapset. Maar omdat
iedereen zo goed zijn best gedaan
heeft, ligt er voor alle kinderen die een
kleurplaat ingeleverd hebben nog een
kleinigheidje klaar dat ze zelf kunnen
ophalen. We kijken terug op geslaagde activiteiten en bedanken iedereen
voor de deelname. Houd onze website, facebook en instagram in de gaten voor meer acties en activiteiten.

dat hun baasjes zeer veel tijd, geld en
energie besteden in hun hobby en de
verzorging van hun vogels.
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De show is dan ook zeker de moeite
van een bezoekje waard. En de leden
zullen u dan ook met raad en daad te
woord staan hoe u het beste uw vogels in de tuin of in uw volière kunt
verzorgen of de wilde vogels kunt
helpen om de aankomende winter
door te komen. Tevens helpen onze
leden meer en meer mee om vogelsoorten die in de natuur bedreigd
worden in stand te houden zodat de
soort niet verloren gaat.

APK keuring

Een rood agaat kanarie

Kortom u bent welkom in de kantine
van honkbal-en softbalclub, Lissevoort
6 Nuenen. Vrijdagavond 4 november
van 20.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 5
november van 10.00 tot 18.00 uur.
Zondag 6 november van 10.00 tot
16.00 uur.

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.

Feest DJ J’roen draait door heel Newww.makelaarsplein.com
derland, van café’s tot aan grote feesten. Het motto van J’roen is: een dag
niet gefeest is een dag niet geleefd.
29-08-2022
Door zijn energieke show krijgt hij demakelaarsplein stopper herfst 2022.indd 1
mensen altijd mee, daardoor beleven
zoekt bezorgers v.a. 13 jaar
ze de avond van hun leven.
Bel of mail: 040-283 12 00
J’roen is genomineerd voor opkomende beste party dj van Nederland
admin@ronddelinde.nl
en heeft jullie stem nodig. Stemmen
kan via www.partyawards.nl of SMS :
PA dJ Jroen naar 3010 .
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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aB nden & Velgen

9 november!
Meld u online aan
en ontvang de
GRATIS uitnodiging
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Daardoor kon op donderdag 27 oktober door Ruben Vogel van Troostwijk
Auctions en Peter van der Leegte van
Peter van der Leegte Veilingen B.V.
een cheque overhandigd worden
aan Toine van Gog van TTC van Gog
van € 4.250,00 voor KIKA.

Toine van Gog zet zich al jaren in voor
KIKA door middel van Kika Extreme
Ironman 70.3. In 2023 gaat hij ook
weer van start in Barcelona.
Indien u hem wilt sponseren kunt u
dat doen via de website Kikaextreme.
nl/toine-van-gog-barcelona-2023.
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AVOND
coppelmans.nl/winterwonderavond/nuenen

Elke zondag open

Ruitschade

Nuenen Kapperdoesweg 8

WoensXL
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Koopzondag
6 november
12:00 tot 17:00 uur
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GRATIS PARKEREN IN HET WEEKEND
KIJK OP WWW.WOENSXL.NL
VOOR MEER INFORMATIE

WOENSXL
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APK keuring
APK keuring
Banden & Velgen
Banden & Velgen
Banden
& Velgen
Banden
Opslag
incl. Wissel 45 Euro
Banden Opslag incl. Wissel 45 Euro
Schadeherstel,
Auto Camper
Caravan
Banden Opslag
incl. Wissel
45 Euro
Schadeherstel, Auto Camper Caravan
Ruitschade
Schadeherstel, Auto Camper Caravan
Ruitschade
50 Occasions op voorraad
Ruitschade
50 Occasions
op voorraad
Gratis vervangend vervoer
50 Occasions
op voorraad
Gratis vervangend
vervoer
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Gratis vervangend vervoer
KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL
KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL
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pEuro ala n 2 | 5674 CA Nu

Onderhoud & APK
(ook lease)
en occasions
van alle merken
Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen | T (040) 283 17 74 | info@vakgaragevandenwildenberg.nl
Europalaan
2 | AL
5674ONZE
CA Nuenen
| T (040)
283 17 74 | OP:
info@vakgaragevandenwildenberg.nl
WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL
KIJK VOOR
ACTIES
& DIENSTEN

DEZE WEEK:

TEL. 088 - 876 51 51

040 - 209 4104

Dankzij de inzet van vrijwilligers en bedrijven, die belangeloos hieraan
mee gewerkt hebben, is er weer een prachtige veiling afgesloten voor
KIKA. Door vele gulle kopers op deze veiling is er een mooi resultaat
behaald.

Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

‘s
Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

De Pinckart 54 - Nuenen

Cheque uitreiking voor KIKA

VAN DEN
WILDENBERG
WILDENBERG
VANVAN
DENDEN
WILDENBERG

Spoedpost Anna-ziekenhuis,
Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

In de coronatijd, toen de horeca
dicht was, heeft hij een livestream
gedaan als dj vanuit een hoogwerker van 45 meter. Dit heeft toen
het nieuws gehaald.

Woensdag

r
e
o
v
r
e
v
d
n
e
g
n
a
Gratis verv

SPOEDPOST

WONING
VERKOPEN?

Rond de Linde

Vlnr: Ruben Vogel, Peter van der Leegte, Toine van Gog

WEEKDIENSTEN

DJ J’roen
uit Nuenen
genomineerd

Amerikaanse
soulzangeres
YaDonna West
treedt op
in Gerwen

Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen | T (040) 283 17 74 | info@vakgaragevandenwildenberg.nl

Nuenense
Evi Schuts en
St. Caecilia klaar
voor Nederpop

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

TV
De Goudhoek 1
kampioen

08:20
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Gemeente
Nuenen

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.

VERKEER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Donderdag 3 november 2022

GEMEENTEBERICHTEN
WERKZAAMHEDEN
SMITS VAN OYENLAAN

Op donderdagavond 10 november worden er werkzaam- Op 10 en 11 november kunt u kapotte of overbodige spulheden uitgevoerd op het wegdek van de Smits van Oyen- len inleveren bij de GRIP-wagen in uw buurt. Een oud
laan tussen Laan van Gherwin en de A270.
koffiezetapparaat, lege batterijen, kapotte lampjes? U hoeft
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 20.00 tot er niet speciaal voor naar de milieustraat maar kunt ze
06.00 uur.
gewoon gratis inleveren bij de GRIP-wagen. Blink zorgt
u alvast een mooie Koningsdag!
Tijdens deze wegwerkzaamheden Wij
is wensen
er kortdurend
ver- vervolgens voor afvoer naar de milieustraat.
keershinder.
Hoeveel mag u inleveren bij de GRIP-wagen? Elk Nuenens
Bovenstaande planning is afhankelijk
huishouden mag maximaal een volle boodschappentas
van de weersomstandigheden.
met klein grof huishoudelijk afval bij de GRIP-wagen inleveren. Grote hoeveelheden afval brengt u naar de miOnder voorbehoud staat dinsdag
lieustraat. GRIP is alleen voor particulieren. Bedrijven zijn
15 november tussen 20.00 en 06.00 uur op de planning. zelf verantwoordelijk voor de afvoer van hun afval.
We vragen uw begrip hiervoor.
Wat mag naar de GRIP-wagen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met het Klantcon- Bij de GRIP-wagen kunt u kleine hoeveelheden grondstoftactcentrum via telefoonnummer (040) 263 16 31.
fen inleveren, zoals:
• Elektrische apparaten
• Frituurvet in gesloten verpakking
• Piepschuim
• Kleine hoeveelheden hout en puin
• Klein chemisch afval zoals batterijen,
accu’s en lampen
• Vlakglas, zoals spiegels
• Harde kunststoffen, zoals speelgoed
Vanaf 1 november 2022 biedt het Nationaal Warmtefonds • Metalen
financiering voor verduurzaming van de eigen woning • Cartridges
tegen 0% rente. De lening is beschikbaar voor woningeigenaren met een inkomen tot 45.014 euro bruto. Lagere Verfresten, spuitbussen, chemische producten en schooninkomens kiezen minder vaak voor energiebesparing van- maakmiddelen mogen niet mee met. de GRIP-wagen om1
strengere eisen worden gewege gebrek aan goede financieringsmogelijkheden. Voor dat aan het vervoer daarvan
woningeigenaren met een laag inkomen telt de rente op steld. De afvalinzamelaar beoordeelt of aangeleverde
een lening relatief zwaarder, aangezien ze een lager inko- spullen aangenomen mogen worden.
men hebben en minder mogelijkheden voor fiscale aftrek. Kijk op onderstaand schema op welke dag en tijd de GRIPwagen in de buurt is.
Voor woningeigenaren zonder leenruimte, die normaal
gesproken geen financiering kunnen krijgen, biedt het Donderdag 10 november
Warmtefonds een consumptieve financiering (zonder hy- Heuvel Gerwen
08.00 - 09.00 uur
potheek) voor verduurzaming van de eigen woning. Het Koppeldreef (Brasserie de Kruik) Nederwetten
gaat om verantwoorde financiering: de woningeigenaren
09.15 - 10.15 uur
betalen rente en aflossing naar draagkracht en het rest- Eeuw Driessestraat (Buurthuis Enode) Eeneind
schuldrisico wordt gedragen door het Nationaal Warmte13.00 - 14.00 uur
fonds. Deze groep betaalt 0% rente.
Laan door de Panakkers Nuenen 14.15 - 15.15 uur
Avondstop: Heuvel Gerwen
18.00 - 19.00 uur
Meer informatie leest u op: www.warmtefonds.nl
Vrijdag 11 november
Het Nationaal Warmtefonds biedt verantwoorde en be- Hoge Brake Nuenen
08.00 - 09.00 uur
taalbare financiering voor de verduurzaming van huizen Margot Begemannstraat (Jan Linders) Nuenen
en gebouwen van eigenaar-bewoners, Verenigingen van
09.15 - 10.15 uur
Eigenaren en scholen. Het Warmtefonds is opgericht in Lissevoort (sportpark) Nuenen
13.00 - 14.00 uur
Rijksoverheid.
2013
en opereert in opdracht van de Rijksoverheid.
Laan van Nuenhem (t.h.v. Vrouwkensakker) Nuenen
14.15 - 15.15 uur
Avondstop: Hoge Brake Nuenen 18.00 - 19.00 uur

LENING NATIONAAL
WARMTEFONDS MET 0% RENTE
VOOR WONINGEIGENAREN
MET LAAG INKOMEN

Wist u dat..?
• GRIP staat voor Grondstoffeninzamelpunt
• Via de Blink AfvalApp kan actuele informatie over afvalinzameling bekeken worden.

Vanaf maandag 19 september worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan verschillende bruggen,
onderdoorgangen en keerwanden in Nuenen. Voor de
komende twee weken staat het volgende op de planning:
van 31 oktober t/m 4 november
- Brug over het Eindhovens kanaal in de Collse Hoefdijk
- Onderdoorgang Collse Hoefdijk (Refelingse Heide/
Breeldere)
- Geluidscherm Smits van Oyenlaan
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 geleid. Het gemotoriseerde verkeer wordt op 3 en 4 november met verkeersregelaars begeleid over de Collse Hoefdijk. Fietsers en voetgangers over Refelingse Heide en
Breeldere worden omgeleid.
van 7 t/m 11 november
- Onderdoorgang Smits van Oyenlaan (Hemelsepad)
Fietsers en voetgangers over Hemelsepad
worden omgeleid.

DE GRIP-WAGEN (MOBIELE
MILIEUSTRAAT) KOMT NAAR JE TOE

RAADSINFORMATIE

Rijksoverheid.

TEKORT AAN CHAUFFEURS TAXBUS
EN GEVOLGEN VOOR UW RIT

Op 10 november is er een raadsvergadering in de raadzaal
van Het Klooster. De vergadering begint om 19.00 uur. Dit
is eerder dan gebruikelijk in verband met de behandeling
De vervoerders van Taxbus kampen helaas met een pervan de begroting.
soneelstekort. Daardoor zijn er te weinig chauffeurs om
de ritten uit te voeren.
De agendapunten zijn onder andere:
• Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026;
Wat betekent dit voor u?
• Belastingverordeningen 2023.
Door het tekort aan chauffeurs is het de komende tijd niet
altijd mogelijk om een rit te boeken op het door u geDe volledige agenda is te vinden op
wenste tijdstip. Als uw rit niet mogelijk is, zoeken we samen
nuenen.raadsinformatie.nl/.
met u naar een ander tijdstip. Dit kan een uur eerder of
later zijn dan u gepland had om te reizen. U heeft dan de
De vergadering is ook live te volgen via
keuze om de rit op het andere tijdstip te accepteren of de
nuenen.raadsinformatie.nl/Live en LON TV.
rit te annuleren.

AFVALWEETJE:

Boek uw rit op tijd
Een rit kunt u boeken via www.taxbus.nl of 0800-0234795
Doe dit altijd minimaal 4 uur van tevoren, maar liever 24
uur of eerder. Ritten die niet op tijd geboekt worden, kunnen geweigerd worden. Dat geldt niet voor een prioriteitsIn de nieuwsbrief van deze week lees je onder andere over: rit, een rit naar een medische bestemming of in geval van
• Ontmoeting met de Oekraïners in de kerk
een retourrit.
• ‘Levende Adventskalender’
• Nederlandse taalles en meer
Alternatieven voor Taxbus
Misschien is het in uw woonplaats mogelijk om gebruik te
Wilt u meer weten over de opvang van Oekraïense vluch- maken van andere soorten vervoer.1 Bijvoorbeeld het opentelingen in Nuenen? Wij brengen elke twee weken een baar vervoer (OV) of de Buurtbus.
1
nieuwsbrief uit. Stuur een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl en vermeld in de onderwerpregel ‘aanmelding Mocht u, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, vragen hebnieuwsbrief’. De nieuwsbrieven zijn ook te lezen op onze ben, dan kunt u per mail contact opnemen via info@taxbus.
website www.nuenen.nl.
nl.

Oude Elektrische apparaten (groot en klein)
kunt u gratis wegbrengen naar de milieustraat.

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14
oktober in plaats van 7 oktober.

Bovenstaande planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. We zullen per week de meest recente updates met u delen. Het verkeer wordt vooraf gewaarschuwd en omleidingen worden met borden aangegeven.
Vragen?
Als u vragen heeft over de werkzaamheden,
kunt u contact opnemen met het
klantcontactcentrum via telefoonnummer
(040) 2631 631.

NIEUWSBERICHT OVER
DE OPVANG OEKRAÏENSE
VLUCHTELINGEN

HET GEMEENTENIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5
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Kunststof-, aluminiumen houten kozijnen

- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

BITUMINEUZE
DAKBEDEKKING

VOOR AL UW
ONDERHOUD,
REPARATIE EN
DAKBEDEKKING
IN NIEUWBOUW
OF RENOVATIE

KUNSTSTOF
DAKBEDEKKING

Bart van Moorsel

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

040 - 283 85 30
LARIKSLAAN 31,
5671 BN NUENEN
INFO@TRIODAK.NL
WWW.TRIODAK.NL

SHINGLES

Onze Spare Ribs
zijn een Topper!
4 Runder Stooflappen ............
Pollo Tartufo
Serranoham

JE

KOOP

........................ 100 gram

...........................100 gram

"De Topper"

L

SPECIA

Hutspot met Pulled Pork Vlees

ZINKWERKEN

6,95
samen 5,95
10,00

........................................................ per portie
ATELIER ANANAZ ZOEKT CREATIEVE MENSEN DIE
IN ONS ATELIER ZELFSTANDIG WILLEN WERKEN
Geen zin meer om in je eentje te schilderen?
Sluit je dan aan bij de gezellige schildersgroep ANANAZ.

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

8,95
2,65
3,98

Op maandag, woensdag en donderdag hebben we
een aantal plekken voor je vrij.
Misschien zoek je ruimte om met je eigen groepje
te schilderen, dan kun je ook in ons mooie atelier terecht
en wel op dinsdag of vrijdag.
Voor info bel: 06-36498595/06-26927777.

2 Boomstammen +
2 Tartaartjes .......................

JE

KOOP

"Spare Rib Pakket" .....................

600 gr Spare Ribs + Bakje saus naar keuze
en een keukenrol
omhet
allesgoed
schoonmoet
te poetsen!
Voor als
zijn!

TOT ZIENS BIJ

Of loop gewoon binnen bij ons atelier ANANAZ.
Het adres is: Vresselseweg 44 (achter) te Son & Breugel.
Gemeente Sint Oedenrode

TIJD
MAAL

K

GEMA

Reclames geldig
t/m zaterdag a.s.

EVERT TEBAK

keurslager

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

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

BOUWPLANNEN?

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

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink
Canton Kai (KiR in Rik ante tomatens aus)

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09
www.mebro.nl / info@mebro.nl

***

Babi Pangang

***

Tjap Tjoy

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij dan
ook graag bij u langs.

Het fundament
voor de start
van een
goede bouw!

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website:
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

ROBO
bouwkundig ontwerp& adviesbureau

***

lndisch rundvlees

*"lr*

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59
info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Chun Kun loempi a 6 st.

***

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel

Kroepoek

***

Bami, Nas i of Rijst

GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

www.kdv-kiddies.nl

Bestel online en spaar �aor korting
www.kdv-kiddies.nl
etieeR: bestellen.tongaH-nuenen.nl

Opwettenseweg 72 5672 AJ Nuenen T 040-2121314

y.

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

Opwettenseweg 72 5672 AJ Nuenen T 040-2121314

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 16:00 - 21 :30 UUR

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

Tong Ah I Park 45 - 5671 GB Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

www.ton ah-nuenen.nl

Gevraagd personeel:
• Ervaren dakdekker
• Leerling dakdekker
Voor meer info kunt u contact
opnemen via telefoon 040-2838530
of 06-55701584 / 06-20539544

Voor al uw
autoschades

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.
Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl
ONTWERPEN

WIJ BIEDEN ZOWEL
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN
VAKKUNDIG ONDERHOUD EN
EERLIJKE REPARATIES AAN
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Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003
www.wildenbergautoschade.nl
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Het legen & vervangen van vetafscheiders
Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

040-283 60 43

ISO
9001:2008

●
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Ontstopping & Reiniging
Camera-inspectie

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com

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

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

De enige échte
Nuenense
Krant
Bel of mail:

040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

Piano-Keyboard
LESSEN
Zowel klassiek, pop en blues.
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen | 040-2839698 | 06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl | www.frankhelsper.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Gordelroos. Je wilt het liever
niet krijgen. Laat je vaccineren!
Eén op de vier mensen krijgt in zijn leven gordelroos. Een hele vervelende, jeukende en pijnlijke huiduitslag. Mensen die ouder zijn dan 60 of
mensen die minder weerstand hebben, lopen vooral risico om gordelroos
te krijgen. Je kunt jezelf beschermen door een vaccinatie tegen
gordelroos.
Wat is gordelroos?
Gordelroos is een jeukende, pijnlijke
huiduitslag met blaasjes die wordt
veroorzaakt door het opnieuw actief
worden van het waterpokkenvirus.
Gordelroos begint met jeuk, tintelingen of een hevige, brandende of stekende pijn. Na enkele dagen verschijnen blaasjes in groepjes op het lichaam, meestal rond de buik of taille.
Na 10 tot 14 dagen drogen de blaasjes in tot korstjes. Soms kan gordelroos ernstige complicaties geven
(bijv. ontsteking van de aangezichtszenuw). Nadat de symptomen zijn
verdwenen, kan iemand last houden
van (zenuw)pijn en tintelingen op de
aangedane plek.
Gordelroos is besmettelijk
Iemand kan gordelroos krijgen als hij
eerder waterpokken heeft gehad.
Dan blijft er altijd wat van het virus in

het lichaam achter. Als de afweer
minder is, kan het virus weer actief
worden. Dan kan iemand gordelroos
krijgen.
Bij gordelroos zit het virus alleen in
het vocht van de blaasjes. Het vocht
uit de blaasjes is 1 tot 2 weken besmettelijk. De korstjes zijn niet meer
besmettelijk.
Je kunt je laten vaccineren tegen gordelroos. Vanaf november 2022 kun je
bij GGD Brabant-Zuidoost op locatie
de Callenburgh in Helmond terecht
voor de vaccinatie tegen gordelroos.
Deze vaccinatie is niet gratis.
Wist je dat…
1 op de 4 personen gordelroos krijgt
in zijn leven?
Een verlaagde weerstand door ziekte
en/of medicatie een verhoogd risico
geeft op het krijgen van gordelroos?
88.000 mensen jaarlijks de huisarts
bezoeken vanwege gordelroos?
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9.30 tot ca 11.30 uur
Foto’s bewerken en beheren
op de Android smartphone.
Computercafé Nuenen –
Bibliotheek Nuenen
19.30 uur
Wandeling met GroenLinks-PvdA, Het
Klooster.
19.30 uur
Cultuur Overdag: concert Dieter van
der Westen, Van Goghkerkje, Papenvoort, Nuenen
20.11 uur
Kletsavond bij de RKSV Nuenen
20.00 tot 22.00 uur
60 jaar VV de bastaarden.
Jubileumshow, kantine honkbalen softbalclub, Lissevoort 6 Nuenen
20.30 uur
Sounds of Caecilia,
Sporthal De Klumper, Lieshout
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09.00-17.00 uur
Knotten met IVN, info:
Knotgroep.IVNNuenen@gmail.com
10.00 tot 18.00 uur
60 jaar VV de bastaarden.
Jubileumshow, kantine honkbalen softbalclub, Lissevoort 6 Nuenen
11.00-17.00 uur
Expositie fotoclub Knipoog,
Gebouw Scarabee/Hongerman,
Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen
14.00 uur
NGN200: Overhandigen cheque
aan Nuenense goede doelen,
kinderboerderij Weverkeshof
20.00 uur
Allerzielenconcert 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

10.00 tot 16.00 uur
60 jaar VV de bastaarden.
Jubileumshow, kantine honkbal-en
softbalclub, Lissevoort 6 Nuenen

Zo
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11.00-17.00 uur
Expositie fotoclub Knipoog,
Gebouw Scarabee/Hongerman,
Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen
14.00-18.00 uur
Iers sessie festival Nuenen,
omgeving Park Nuenen en
Dorpsboerderij Weverkeshof

Ma
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14.30 uur
Cultuur Overdag: film, Het Klooster

Di
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20.00 uur
Wielercafé in Café De Stam,
Gerwenseweg 38, Gerwen

NOV

14.30-16.30 uur
Middagbijeenkomst over vrede en
recht, Regenboogkerk Nuenen

Wo

Dag van de Mantelzorg,
CMD 040-2831675
09.30 tot ca 11.30 uur
GPS-wandelingen op uw Android
smartphone Computercafé Nuenen –
Bibliotheek Nuenen
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14.00-17.00 uur
Cabaret speciaal voor mantelzorgers,
Het Klooster, Park 1, Nuenen.
20.00 uur
Rikken, SupportersClub RKSV Nuenen
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20.00 uur
Prinsenbal CV De Wetters,
MFA, De Koppel 7, Nederwetten

Za
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t/m wo 9 nov.:

Week van de Pleegzorg 2022
Van Gogh locaties. Aanmelden tot 14.45 uur, balie Museum Vincentre
Elke zondag:
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, ingang van het EMK terrein aan
het Wettenseind
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.

Zondag 13 november geeft soulzangeres YaDonna West uit New Orleans
twee unieke concerten in Café De Stam. Zij wordt begeleid door topgitarist Paulus Schäfer uit Gerwen en pianist Gertjan van der Weerd uit
Kampen.
Het belooft een muzikaal vuurwerk te
worden, waarbij de soulvolle stem
van YaDonna wordt vermengd met
het gipsy gitaarspel van Paulus en de
bluesy pianoklanken van Gertjan van
der Weerd. Met haar krachtige, zuivere stem vertolkt YaDonna de juweeltjes van haar idolen, o.a. Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Billie Holiday en
Nat King Cole. Daarnaast zingt ze ook
enkele pareltjes van Willy DeVille, met
wie zij jarenlang heeft samengewerkt.
Gipsygitarist Paulus Schäfer op podium met YaDonna West
Gipsygitarist Paulus Schäfer is net terug van een optreden in het Engelse

Shrewsbury en staat 18 november
met Stochelo Rosenberg op de bühne in Barcelona. Tussen deze grote
jazzpodia in komt Paulus naar Café
De Stam voor twee concerten met YaDonna West. Pianist Gertjan van der
Weerd speelde bij Her Majesty, Typhoon en recentelijk ook bij Anneke
van Giersbergen.
Deze drie topmuzikanten staan garant voor twee topconcerten op zondag 13 november. Het middagconcert begint om 14.00 uur en het
avondconcert begint om 19.00 uur.
Kaarten kunt u voor vijftien euro reserveren via Bas van Keulen op 0653965925.

Zelfhulpgroep voor mensen met
chronische vermoeidheidsproblemen is op zoek naar een tweede
contactpersoon

Ze komen tweemaal per maand overdag samen in een fijne rustige omgeving zonder tussenkomst van de reguliere hulpverlening. Deelnemers
delen ervaringen, steunen en leren
van elkaar. In een zelfhulpgroep krijg
je erkenning en begrip van anderen,
wat in het dagelijks leven vaak moeilijk is. Praten met elkaar over je problemen helpt!
Afhankelijk van de deelnemers zal de
voertaal van deze groep of Engels of
Nederlands zijn, of afwisselend Engels en Nederlands.

19.30 uur
Taizé Vesper in het Van Goghkerkje,
Papenvoort, Nuenen
20.00 uur
Lezing over wilde planten
als groente of geneeskruid,
Dorpsboerderij Weverkeshof, Nuenen

Maak een afspraak voor de vaccinatie tegen gordelroos
Voor deze vaccinatie, tegen betaling,
maak je telefonisch een afspraak. Bel
088 0031 500. Meer informatie vind
je op www.ggdbzo.nl/vaccinopmaat of op de website van het
RIVM: www.rivm.nl/gordelroos.

Amerikaanse soulzangeres YaDonna
West treedt op in Gerwen

Deze groep is voor mensen die te
maken hebben met chronische
vermoeidheid, al dan niet met CVS
diagnose, voor wie het dagelijks
leven daardoor min of meer ernstig belemmerd wordt.

ACTIVITEITENAGENDA
Do

5-30% van de personen langdurig
pijnklachten (zenuwpijn) houdt op
de plek waar gordelroos optrad. Je
ooit waterpokken moet hebben
doorgemaakt om gordelroos te kunnen krijgen?
Ongeveer 95% van de volwassenen
in Nederland als kind waterpokken
heeft doorgemaakt?
Op 85 jarige leeftijd ongeveer 1 op de
2 mensen gordelroos heeft doorgemaakt.?

Aanmelden:
Voor meer informatie over de groep of
om je aan te melden kun je contact opnemen via mail/telefoon: eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl 040-2118328.
Voor meer informatie over Stichting
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant of
andere zelfhulpgroepen kun je kijken
op onze website: www.zelhulpnetwerk.nl.

Muziek in de Cathrien

Requiem van
Niccolò Jommelli
Niccolò Jommelli was reeds een gevierd operacomponist toen hij in
1753 door de hertog van Württemberg naar Stuttgart werd geroepen, waar hij vervolgens zestien
jaar lang Oberkapellmeister van
zijn hof was, met een uitzonderlijk
jaarsalaris van 4000 gulden.
Collegium Vocale Eindhoven voert
onder leiding van Ruud Huijbregts
zijn Requiem in Es majeur voor u uit,
dat Jommelli in 1756 componeerde
in Stuttgart ter herdenking van de
dood van de moeder van de hertog.
Registratie en betaling via de website
https://www.muziekindecathrien.nl
is gewenst, zodat u zonder extra
wachten het concert kunt bezoeken.
St. Catharinakerk Eindhoven, zaterdag 5 november, 15.00 uur.

De Amerikaanse soulzangeres YaDonna West en gipsygitarist Paulus Schäfer treden op
in Gerwen
(foto’s Monique van Grunsven)

Iers sessie festival

Eindelijk weer Iers sessie
festival Nuenen na 3 jaar!
Op zondagmiddag 6 november vindt de elfde editie van het gezellige Iers
sessie festival Nuenen plaats. In zes horecagelegenheden rond het mooie
park kun je genieten van Ierse muzieksessies rond de stamtafel. In het
Het Klooster zijn optredens van folkbands. De sessiemuzikanten laten je
genieten, meedeinen en meezingen of stil luisteren naar jigs, reels, traditionals en soms eigen composities.
In café Ons Dorp wordt naast Ierse
ook Franse, Vlaamse en Nederlandse
sessiemuziek gespeeld. Het festival
begint om 14.00 uur. De Ierse sessie
duren tot 17.00 uur en het Talentpodium tot 18.00 uur. Het festival past
heel goed bij de gemoedelijke Brabantse sfeer van ons dorp en is gratis
toegankelijk.
Het programma van de Ierse sessies:
• Café René: The foxes
• Café Schafrath: Stevie’s feet
• Café Ons Dorp: David Cornelissen &
Friends
• Bar van Gogh: Jigsaw
• Dorpsboerderij Weverkeshof: Zondag- en slowsessiegroep Nuenen olv.
Tum en Kees
Meedoen
Meespeelmoment: Bespeel je een

akoestisch instrument en wil je een
keer uitproberen hoe het is om sessie
te spelen? Dit kan om 15.00 en/of
16.00 uur in Bar van Gogh. Ga alvast
de 2 tunes oefenen die op de website
staan. Jeugd welkom!
Meedoemoment Jigdolls: Iedereen
kan meedoen, ook kinderen met
deze leuke percussie(klepper)poppetjes. Om 15.30 uur is er een demonstratie in Café René en kun je naar
hartenlust mee klepperen op de Ierse
tunes van de sessiemuzikanten.
Ben je een ervaren sessiespeler en wil
je meespelen? Je bent zeer welkom
om aan te sluiten bij de sessiegroepen en zelf tunes in te brengen.
In café René en café Schafrath zijn
boekjes met Ierse teksten uitgedeeld
en kun je meezingen.
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Week van de Pleegzorg
Van woensdag 2 tot en met woensdag 9 november wordt voor de achtste
keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Deze week is een initiatief
van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de 33 regionale pleegzorgorganisaties. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang
van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land.
Wat is pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind
voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft omdat wonen bij
de eigen ouders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren
kinderen af en toe een weekend bij
pleegouders. Vaak wonen kinderen
zeven dagen in de week in een pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het beste is voor
het kind. Als er in een gezin problemen met kinderen zijn, wordt eerst
gekeken of dit thuis opgelost kan
worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien,
staat bij pleegzorg centraal.
Openjewereld.nu
Help een kind zo thuis mogelijk op te
groeien. Benieuwd wat jij kunt doen?
Doe de test op Openjewereld.nu, de
landelijke wervingscampagne-site
voor pleegzorg. Hier krijgt het begrip
‘pleegzorg’ betekenis vanuit het perspectief van het kind, de ouder, de
pleegouder en de pleegzorgbegeleider. Nieuwe pleegouders zijn hard
nodig want voor ruim 23.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis niet
vanzelfsprekend.
Weten of pleegzorg iets is voor jou?
Vraag een informatiepakket aan of
volg vrijblijvend een van de maandelijkse informatieavonden van Combinatie Jeugdzorg. De eerstvolgende is
een online bijeenkomst op maandag
7 november van 20.00 tot 21.15 uur.

Puzzel 			
mee

Gemeente Nuenen

PERSOONLIJKE
U I T VA A R T Z O R G
KLEINSCHALIG
EIGENTIJDS

&

Nuenen
Meer informatie, een informatiepakket aanvragen of je aanmelden voor
een informatieavond gaat heel eenvoudig via https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Shapeshifting
Is het een workshop? Een zangavond of moderne kerkdienst? Nee! Een
musical? Nee ook dat niet. Het zijn verhalen. Verhalen door de tijd, over
mensen, over nu. Over de natuur. Het optreden prikkelt de zintuigen. We
zingen nummers die iedereen zo meezingt. We laten klanken horen die
verstillen en activeren.
Door de (film) beelden die Roselinde
van Ravestein heeft gemaakt worden verhaal en muziek met elkaar
verbonden.
Fabrina Willemse is muzikant. Speelt
piano, zingt en beheerst meerdere
instrumenten. Péronne Ewijk vertelt,
verbindt en zingt.
Shapeshifting gaat over het één
worden met het publiek. De uitvoering is in het prachtige Van Goghkerkje in Nuenen. Een eigen sfeer.
Zeker nu het eerder donker wordt.
Een akoestiek waardoor klank een
sterk effect krijgt.

Waarmee ga jij naar huis? Een beleving, een gevoel, een gedachte. Althans dat kan en is onze intentie.
“Ik had het niet willen missen”, was
één van de vele reacties die we na
afloop van de eerste voorstelling
kregen.
Een unieke ervaring waarvan 25 november om 20.00 uur de laatste
voorstelling wordt gespeeld.
Koop je ticket via deze link: https://
levenvanuitdebron.nl/vertelling/

COLOFON
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Vanaf woensdag 2 november starten we een pilot met een virtuele
assistent (Gem) op de website van de gemeente. Een virtuele assistent
is een nieuw digitaal middel waarmee inwoners en ondernemers
vragen kunnen stellen aan de gemeente, ongeacht het tijdstip. De virtuele assistent is een chatbot. Een chatbot is een ‘robot’ die is geprogrammeerd om via de chat functionaliteit vragen te beantwoorden.
Ook verwijst Gem door naar de juiste pagina op de website. Achter
Gem zit dus geen echte medewerker van de gemeente.
Uitbreiding digitale dienstverlening
De gemeente werkt continu aan het verbeteren van de digitale dienstverlening. De samenleving wordt steeds meer 24/7 en mensen zijn
steeds digitaal vaardiger. Met een virtuele assistent kunnen inwoners
en ondernemers contact opnemen met de gemeente op een door
henzelf gekozen moment. De virtuele assistent Gem is een aanvulling
op de andere kanalen.
Meer tijd voor andere inwoners
Door gebruik te maken van deze virtuele assistent hopen we dat er
meer tijd is voor de inwoners waarvoor echt menselijk contact nodig
is. De virtuele assistent richt zich op het beantwoorden van de meest
gestelde vragen. Denk hierbij aan vragen over afval, verhuizen, reisdocumenten, rijbewijzen. Gem helpt ook bij het maken van afspraken.
Mocht Gem er niet helemaal uitkomen, dan krijgt de vraagsteller opties aangeboden om te communiceren met ‘echte’ medewerkers van
de gemeente.

VERGUNNINGEN PERIODE
25-10-2022 EN 31-10-2022

Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor
ingezonden kopij naar eigen inzicht te bewerken en/of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aangeleverde
kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door
omstandigheden foutief of niet geplaatst
zijn, geven geen recht op schadevergoeding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient
vrij te zijn van rechten.

GEMEENTE NUENEN BEANTWOORDT
24/7 VRAGEN MET VIRTUELE
ASSISTENT GEM

Gezamenlijke ontwikkeling
De virtuele assistent Gem is in totaal in 18 gemeenten actief waaronder in Tilburg, Utrecht, Meijerijstad en Rotterdam. Gezamenlijk wordt
er gewerkt aan de ontwikkeling van de chatbot door nieuwe onderwerpen toe te voegen en vragen beter te kunnen herkennen. We
starten deze pilot voor een jaar samen met de gemeenten GeldropMierlo en Son en Breugel om samen van elkaars ervaringen te leren
en de dienstverlening voor de inwoners te verbeteren.

ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Mariahout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

VERVOLG VAN PAGINA 2

Marcel Hermans
en Irma van Laarhoven

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.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Mariët Jonkhout, eindredacteur.
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Caroline van Nes en Janneke
Mes.

Gemeente
Nuenen

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

Samen knotten van de wilgen
met De Knotgroep Nuenen
De herfst is aangebroken nu de bladeren prachtig geel kleuren tegen de achtergrond van de laaghangende zon. Voor De Knotgroep Nuenen betekent dit
het begin van het knotten van de knotwilgen. In het kader van de landelijke
Natuurwerkdag nodigt hij iedereen uit om mee te doen op zaterdag 5 november. Jong en oud zijn welkom in het natuurgebied de Rietmussen van 9.00 tot
17.00 uur. Maak kennis met het werken in de buitenlucht. Laat je verrassen
door de prachtige omgeving dichtbij huis. Lever door te knotten een bijdrage
aan de diversiteit van de natuur. Voor aanmelding kan men terecht bij de website Natuurwerkdag.nl. Het aantal personen dat kan deelnemen is beperkt dus
hoe eerder je aanmeldt des te groter de kans dat je kunt meedoen.
Aanmelden: https://www.natuurwerkdag.nl Nadere informatie over de Nuenens Knotgroep: Knotgroep.IVNNuenen@gmail.com
De Knotgroep Nuenen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Geldropsedijk 23
Uitbreiden en moderniseren hoofdgebouw
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Mgr Frenkenstraat 10
Plaatsen van een erker aan de voorzijde
van de woning,
Berg 55
Uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het wijzigen van een monument
Splitsen van een woning en aanleggen van
Oude Dijk 6
een uitweg
Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Park
Tijdelijke ijsbaan Dwèrs op het ijs
Nuenen c.a
Intocht Sinterklaas Gerwen
De Huufkes 86
Oprichten van een cateringbedrijf
met opslag
De Koppel 1
Ontheffing voor de alcoholwet
Heuvelplein
Standplaats door De Kaastent
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Parkeerterrein aan
Stichting Oud Prinsen Goede Doelen
Pastoorsmast 14
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële 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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Catharina Ziekenhuis boekt
aanzienlijke tijdwinst voor
patiënten met een beroerte
Als mensen een beroerte krijgen, telt elke seconde. Medisch specialisten
moeten zo snel mogelijk weten of het gaat om een herseninfarct of een
hersenbloeding. Wanneer die diagnose helder is, kan worden gestart met
de juiste behandeling.
Het Catharina Ziekenhuis beschikt
sinds kort over een applicatie die gebruik maakt van kunstmatige, ofwel
artificiële intelligentie (AI). Hiermee
worden afsluitingen van de grotere
hersenvaten die tot een herseninfarct leiden, automatisch gedetecteerd. “Met deze software boeken we
in ons ziekenhuis per patiënt zeker
tien minuten tijdwinst”, zegt interventieradioloog Joris Hendriks. “En
iedere minuut tijdwinst in de behandeling voorkomt verdere schade aan
de hersenen”, valt neuroloog dr. Rob
Gons hem bij.
Het Catharina Ziekenhuis vervult een
regionale functie voor de behandeling van patiënten met een acuut
herseninfarct op basis van een afsluiting van een van de grote hersenvaten. Bij die patiënten wordt door de
interventieradioloog met behulp van
een slangetje, ook wel katheter genoemd, het bloedstolsel uit het
bloedvat verwijderd; een zogenoemde trombectomie of intra-arteriële
therapie (IAT).
“Hoe eerder we die behandeling kunnen beginnen, hoe groter de kans op
herstel voor de patiënt”, zegt Hendriks. Met de nieuwe software kunnen de betrokken specialisten via
een beveiligde app op hun telefoon
bijna realtime de CT-beelden die in
het Catharina Ziekenhuis zijn gemaakt, beoordelen. “Deze software
stuurt ons direct de juiste beelden
door en geeft ons een uitkomst: wel
of geen afsluiting en waar deze afsluiting zich bevindt. Via de app praat ik
met de dienstdoende neuroloog die
naar diezelfde beelden kijkt. Zo kunnen we samen – waar we ons ook bevinden - in één minuut beoordelen of
de patiënt in aanmerking komt voor
een IAT-behandeling”, zegt Hendriks.
“Tot voor kort tijdens diensten moest
ik – als ik niet in het ziekenhuis was -

Neuroloog Rob Gons (l) en interventie-radioloog Joris Hendriks

ergens inloggen om de beelden te
beoordelen. De beoordeling van de
beelden gaat nu zo veel sneller…”,
zegt Hendriks. “De doorlooptijden in
ons ziekenhuis behoorden al tot de
snelste van Nederland, maar als je in
die top wilt blijven, moet je het proces continu verbeteren. Dat hebben
we nu gedaan door de aanschaf van
deze software”, aldus Gons.

‘Kanker heb je niet Zonsverduistering
alleen’ bij De Eik
Ook in Nuenen was er op 25 oktober iets van de gedeeltelijke zonsverduisteOp donderdag 10 november houdt
De Eik een informele bijeenkomst
voor naasten van patiënten met
kanker. Partner, ouder, kind of
vriend van een kankerpatiënt; iedereen is welkom. De bijeenkomst
wordt begeleid door verpleegkundig specialisten Karin Schauwaert
en Noor Vincent van het Catharina
Kanker Instituut en Marijke van
Duuren van De Eik, het centrum
voor leven met en na kanker.
Kanker, wat doet het met jou?
Wellicht herken je het wel. Van de een
op de andere dag veranderde alles
toen je partner, ouder, kind, of vriend
de diagnose kanker kreeg. Je wilt
hem of haar graag bijstaan, maar hoe
doe je dat en op welke manier?
Angst, verdriet, onmacht, verandering van lichaam en gedrag spelen
ook een rol. Wat doet het met jou?
Jij, als naaste, staat centraal tijdens
deze bijeenkomst. Je ontmoet andere naasten, kunt ervaringen delen en
vragen stellen aan de twee verpleegkundig specialisten van het Catharina Kanker Instituut, die dagelijks met
naasten te maken krijgen.
Aanmelden
De avond begint om 19.00 uur en is
rond 21.00 uur afgelopen. De Eik vind
je aan het Klein Tongelreplein 8 in
Eindhoven. Aanmelden doe je op de
website van De Eik: www.centrumde-eik.nl.

Uit studies blijkt dat de kans op het
vinden van een behandelbare afsluiting door het gebruik van deze software hoger is. “Als alle ziekenhuizen
met deze software gaan werken dan
zullen meer patiënten voor deze behandeling in aanmerking komen”,
vermoedt Gons, “en daarmee is er
een betere kans op herstel voor de
patiënt en vallen de hiermee samenhangende zorgkosten lager uit.”
In het Catharina Ziekenhuis zijn interventieradiologen en neurologen 24
uur per dag en 7 dagen per week oproepbaar om deze behandeling uit te
voeren. Per jaar worden in het ziekenhuis 160 patiënten op deze manier
behandeld.

Rond de Linde
zoekt bezorgers
voor Nuenen
Bel of mail:

040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl
De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

HERFST 2022

ring te zien. De grote hoeveelheid bewolking maakte dat wel lastig, maar af en
toe was er een gaatje. De foto’s zijn gemaakt tussen 11.30 uur en 12.15 uur
door Dragan Heijnerman.

Oudercafé Nuenen
Jongens ontwikkelen zich anders dan meisjes. Die verschillen zitten bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de hersenen en de hormoonhuishouding. Als je dat weet, kun je het gedrag van je zoon of dochter misschien
beter begrijpen.
Tijdens deze editie van het Oudercafé in Nuenen zal Hanneke Poot - van
der Windt, kinderfysiotherapeute en
psychomotorisch remedial teacher,
hier uitgebreid op ingaan. Zo krijg je
onder andere antwoord op:
•Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes in ontwikkeling?
•Wat hebben jongens en meisjes nodig om te kunnen ontwikkelen en om
tot een eigen identiteit te komen?
•Welke spellen en activiteiten bieden

Datum: donderdag 24 november
Tijd: 19.30-21.00/21.30 uur (inloop
19.15 uur)
Locatie: Het Klooster Nuenen, Park 1,
Nuenen
Aanmelden: Scan de QR-code of ga
naar https://www.ggdbzo.nl/cursus/
oudercafe-nuenen-het-verschil-tussen-jongens-en-meisjes/

Oudercafé Nuenen
Jongens ontwikkelen zich anders dan meisjes.
Die verschillen zitten bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de hersenen en de hormoonhuishouding.
Als je dat weet, kun je het gedrag van je zoon of dochter misschien beter begrijpen.
Tijdens deze editie van het Oudercafé in Nuenen zal Hanneke Poot - van der Windt, kinderfysiotherapeute
en psychomotorisch remedial teacher, hier uitgebreid op ingaan. Zo krijg je onder andere antwoord op:
•Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes in ontwikkeling?
•Wat hebben jongens en meisjes nodig om te kunnen ontwikkelen en om tot een eigen identiteit te komen?
•Welke spellen en activiteiten bieden jongens en meisjes de beste mogelijkheden om zich te ontwikkelen?

Datum:
donderdag 24 november 2022
Tijd:
19.30u-21.00u/21.30u (inloop 19.15u)
Locatie:
‘t Klooster Nuenen, Park 1, Nuenen
Aanmelden: Scan de QR-code of ga naar
https://www.ggdbzo.nl/cursus/oudercafe-nuenenhet-verschil-tussen-jongens-en-meisjes/

Eustachia Verschueren heeft weer een mooie collage gemaakt van paddenstoelen die ze tijdens een
wandeling in Gerwen tegenkwam.
Ook Judith Scheepens is gaan wandelen en kwam
veel mooie ´Nuenense´ paddenstoelen en zwammetjes tegen.

Allerzielenconcerten onder
leiding van Tom Suters

Heksenbolleet

Op 5 november om 20.00 uur in de H. Clemenskerk in Nuenen brengt de
Nuenense dirigent Tom Suters, met zijn projectkoor Lux Aeterna samen
met vier solisten en begeleid door het Valkenswaards Kamerorkest, een
Italiaans programma met als titel ‘Lacrime dall'Italia’ (tranen uit Italië).
Uitgevoerd worden het Requiem in c-klein van Cherubini en het alom bekende Stabat Mater van Pergolesi maar dan in de zogenaamde ‘Weense
versie’ voor koor en 4 solisten.

Heideknotszwam

Deze jaarlijkse Allerzielenconcerten
in Nuenen en Valkenswaard hebben
zich na 7 eerdere edities inmiddels
een vaste plaats verworven op de
cultuurkalender in het weekend na
Allerzielen (de herdenkingsdag op 2
november van de overledenen in de
Rooms-Katholieke kerk).

Troskalknetje

Kleverig koraalzwammetje

jongens en meisjes de beste mogelijkheden om zich te ontwikkelen?

Zwerminktzwam

Braakrussula

Koraalzwam

Kaarten á € 16,- zijn on-line te bestellen via tomsuters.nl/allerzielen-2022.
Op de website vindt u naast de tijden
en locaties ook een korte toelichting
op het programma en kunt u luisteren naar enkele korte muzikale fragmenten. Kaarten aan de kassa kosten
€ 17,50.
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Afscheid nemen

Kerkberichten

begint bij vasthouden wat je lief is.

H. Clemenskerk Nuenen

www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 5 november 18.30 uur:
Géén viering in verband met het Allerzielenconcert.
Zondag 6 november 11.00 uur: viering, Motettenkoor, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Zondag 6 november 11.00 uur: Annie
van Doorn – van Loon; Lies Teunissen
–Teunisse; Ria Vossen–Bronts; Bertha
Saris – de Louw; Nico Verhuizen; Truce en Herman Campman–Heuijerjans; Mien Vermeulen; Marcella van
de Ven en Johan de Rooij; Wouda
Swinkels–Meeuws en overleden ouders Swinkels –Huijbers.
Mededelingen
De extra collecte voor Missio heeft in
Nuenen €199,85 opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen

www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 6 november om 11.00 uur:
viering met parochiekoor, voorgangers leden van de werkgroep.

Misintenties:
Martinus Donkers en Hanneke Donkers - van Acht; Maria Donkers – Bekx.
Mededelingen
De extra collecte voor Missio heeft in
Gerwen € 62,70 opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten

www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 6 november om 9.30 uur: vie-

ring met Motettenkoor, voorgangers
leden van de werkgroep.
Misintenties:
Willem Renders en Wilhelmina Renders-de Louw; Thea v.d. Graaf.
Mededelingen
De extra collecte voor Missio heeft in
Nederwetten € 51,65 opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor.

De Regenboog

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Ds. Marlies Schulz zal voorgaan in de
dienst van zondag 6 nov. De dienst
begint om 10.00 uur en zal via
livestream thuis te volgen zijn. (www.
pgn-nuenen.nl/verbinding). Er is weer
kindernevendienst. De collecte is
deze zondag bestemd voor het eigen
beheer van onze gemeente. 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 decreet Summorum Pontificum van
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 3 november. 17.30 uur
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Hubertus, bisschop en belijder; na de H. Mis zegening van het Hubertusbrood.
Vrijdag 4 november. Eerste vrijdag
van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30
uur H. Mis, votiefmis van het H. Hart
van Jezus; gedachtenis van de H. Carolus Borromeus, bisschop en martelaar en van de H. Vitalis en Agricola,
martelaren.

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 informatieavond op dinsdag 8 november a.s. In dit artikel meer over deze informatieavond én alvast in het kort iets over het vormsel. Wil je de informatieavond bezoeken, dan vragen we je om je hiervoor aan te melden. Ook
daarover meer in onderstaande.
Op 9 juni 2023 komt deken R. Wilmink 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 maken om deze weg te blijven volgen.
Wij als parochie willen betrokken blijven 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 werken. Het aardige van de voorbereidingen op het vormsel is dat je anderen leert kennen en dat je op een andere manier naar jezelf kijkt. Zo komen bijvoorbeeld de volgende vragen 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 geven zal dus aan bod komen tijdens de
informatieavond op dinsdag 8 november 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@parochienuenen.nl. Wilt u deze mail uiterlijk
donderdag 3 november sturen met
daarin de naam van uw zoon of dochter én uw telefoonnummer?
Tijdens deze avond zijn inschrijfformulieren 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 inschrijving te voldoen. Indien u niet
besluit om direct in te schrijven dan
kan dat uiteraard nog (tot medio december) door middel van een mail
naar onderstaand mailadres.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Han Waalen via vormelingen@parochienuenen.nl.

Op 6 november zijn
Hein en Marga Houbraken
60 jaar getrouwd!
Gefeliciteerd met jullie
diamanten huwelijk en een
mooie dag toegewenst!
Joost, Daniëlle, Sven en Jara

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.

Zaterdag 5 november. Eerste zaterdag van de maand. 09.00 uur H. Mis,
votiefmis van het Onbevlekt Hart van
Maria; gedachtenis van H. Odrada,
maagd; daarna uitstelling tot 12.30
uur. 10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 6 november. 22ste zondag
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen
Hoogmis; kinderzegen.
Maandag 7 november 18.30 uur H.
Mis, H. Willibrordus, patroon van Nederland.
Dinsdag 9 november. 18.30 uur H.
Mis, gedachtenis van de H. Gekroonde martelaren.
Woensdag 9 november. 07.15 uur. H.
Mis, Wijding van de Basiliek van de
Allerheiligste Verlosser (St. Jan van
Lateranen); gedachtenis van H. Theodorus, martelaar.
De geschiedenis van het kerkgebouw en de toren vanaf begin 15de
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op
Facebook ('Kerken in Peelland') en op
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen
WMV').

Taizé Vesper in het
Van Goghkerkje
Op zondag 6 november is er weer
een Taizé Vesper in het van Goghkerkje waarbij we elkaar kunnen
ontmoeten in een liefdevolle sfeer
van een Taizé Vesper.
Het thema is ‘Geloven en doen’
De sfeer van de vesper zal liefdevol
zijn, het uiten van vreugde, maar de
vesper geeft ook momenten van inkeer en bezinning. We zingen uit het
liedboek ‘Adem in ons’. De liederen
kunnen gezongen worden: zowel in
de originele taal als in het Nederlands. We zoeken dan samen naar
momenten van rust, we lezen mooie
teksten en luisteren naar mooie piano-improvisatie en verstillende muziek. Rust, nadenken en even tot jezelf komen. Het zoeken van een rustpunt in het leven van alledag. Een
Vesper zoals we gewend zijn. Om samen te zijn in deze tijd.
De collecte is voor een klein project
van de Wilde Ganzen.

Tanja Ilbrink en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Bernhardstraat 4, Nuenen | 040 284 1550 | www.vdstappen.nl

Het afscheid in vertrouwde
handen.
Dag en nacht
bereikbaar

040 84 48 630
Van Veldekestraat 28, Nuenen - Oranjelaan 54, Beek en Donk
www.degroofuitvaart.nl www.crematoriumtlaar.nl

De herinnering aan jou
is als prachtige muziek
die we koesteren
in mooi gebakken keramiek
We hebben afscheid genomen van Mart, een hele lieve en bescheiden man.
Een trotse en zorgzame echtgenoot, vader, opa en overgrootvader voor
wie zijn familie het allerbelangrijkste was.

Mart Hendrix
21 september 1936, Urmond

20 oktober 2022, Eindhoven
echtgenoot van

Mia Hendrix - Coumans
Roel en Ulla
Aniek en Jorn
Britt en Frank, Lynn
Silke en Kenneth
Paul en Sandra
Dieke
Jibbe
Correspondentieadres:
Familie Hendrix
De Stockbempt 76
5671 DL Nuenen
Mart is woensdag 26 oktober in besloten kring gecremeerd

De volgende Taize Vesper na de vesper van 6 november, is zondag 4 december. Verdere informatie over de
vesper kan bij Alice Steenbergen verkregen worden (alice.steenbergen@
hotmail.com).

Graag willen wij iedereen bedanken voor
de steun, lieve kaartjes en persoonlijke
berichten na het plotselinge overlijden van
Christine Weidema op 52 jarige leeftijd.

De Vesper begint zondagavond 6 november om 19.30 uur. Voorafgaand
aan de vesper is er pianomuziek.

Het heeft ons heel erg goed gedaan te
merken dat ze zo geliefd was.

Wandeling met
GroenLinks-PvdA
door de Kloostertuin
Al meer dan 10 jaar ligt er achter
Het Klooster een prachtig kavel
braak waar veel Nuenenaren heel
graag zouden willen wonen. In de
loop der jaren heeft een reeks aan
plannen hiervoor de revue gepasseerd. Ook nu zijn er weer plannen
in voorbereiding en is een aantal
scenario’s uitgewerkt.
Goede reden om onze maandelijkse
activiteit deze keer te richten op Het
Klooster en de Kloostertuin. Ook als u
er niet gaat wonen, hebt u ongetwijfeld uw ideeën over dit fraaie perceel
in centrum Nuenen, bijvoorbeeld
hoe groen het moet blijven en hoe
dicht en hoog de bebouwing mag
zijn om het betaalbaar te houden.
Wij nodigen u van harte uit met ons
mee te wandelen. Uw visie, plannen,
ideeën, opmerkingen of vragen, wij
horen ze graag. We starten onze wandeling aanstaande vrijdag om 19.30
uur bij Het Klooster. Graag tot vrijdag
4 november.

Familie van Chris

Beau: nieuwe inwoner in
onze gemeente
Bart, Frank, Karel, Ralf en Toine hebben weer een meesterstuk in de tuin geplant. Na maanden zagen, zwoegen, schilderen en vooral hard werken was de
uil er klaar voor. De eer lag nu bij Claire. Die op haar beurt Beau op de wereld
zette. De trotse vader is Vincent. Beau is het broertje van Féline.
Beau, welkom in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ op
het raam, schiet dan een fotootje en mail foto met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl.
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De oefentherapeut
Marjolein Schillemans en Anke Schoones zijn oefentherapeuten
Cesar/Mensendieck, expert in houding en bewegen,
psychosomatiek & slaap.

Wintertijd, vijf tips om er sneller aan te wennen
Het is weer wintertijd. Eigenlijk onze ’normale’ tijd. Voor de één is het een feestje om een uur langer te slapen. Maar voor wie een minder goede slaper is, is
deze verandering vaak een stuk moeilijker te verteren. Lichaam en geest hebben tijd nodig om zich aan te passen aan het nieuwe ritme. Wat kun je doen om
er sneller aan te wennen en - ook in de winterperiode - lekker te slapen?
5 Tips:
1. Ga naar buiten
Door elke dag minstens een half uur buiten te zijn, profiteer je optimaal van het
daglicht. Zonlicht geeft energie, maakt je wakker en alert. Bovendien helpt het
je om je biologische klok ‘gelijk te zetten’.
2. Ritme
Zorg voor een vast slaap-waakritme. Ga op dezelfde tijd naar bed en sta op dezelfde tijd op. Ook in het weekend! Zo wen je makkelijker aan het nieuwe ritme.
3. Eet op tijd
Eet dagelijks op dezelfde tijdstippen. Ben je bijvoorbeeld gewend om 7.30 uur,
12.30 uur en 18.00 uur te eten, blijf dit doen. Ook als je meer of minder trek
hebt. Zo ondersteunt je spijsvertering het nieuwe dagritme.
4. Slaapritueel
Volg een vast ritueel voor je gaat slapen. Ga bijvoorbeeld na het eten even in
bad, doe makkelijke kleding aan, neem een kop kruidenthee, lees een boek,
doe wat oefeningen en ga naar bed. Deze vaste gewoontes zijn op den duur
het signaal voor lichaam en geest om te beginnen aan een heerlijke nachtrust.
5. Beweeg!
Houd je lichaam fit en blijf bewegen. Wie overdag actief is, slaapt ’s nachts beter.
Slaap lekker!
Anke Schoones en Marjolein Schillemans.
Vragen over slapen of mogelijk één
slaapprobleem?
Neem gerust contact op: 040-2833752

www.centrumbalans.nl

Dorpsraad Lieshout complimenteert
gemeente met proces rond Heuvel
Binnenkort komt er meer duidelijkheid over de invulling van de Lieshoutse Heuvel. De gemeente presenteert binnenkort (8 en 9 november) de gewogen plannen die er volgens de gemeenteraad moeten komen. Dorpsraad Lieshout waardeert de gang van zaken rondom deze herontwikkeling; vanuit een situatie waarbij de partijen welhaast tegenover elkaar
stonden is inmiddels naar een goede samenwerking gemanoeuvreerd,
uitmondend in een presentatie van de plannen. Een mooi voorbeeld van
goede samenwerking tussen burgers en gemeente.
Herontwikkeling Heuvel
Begin 2021 kwam de -door de gemeente Laarbeek aangetrokkenontwikkelaar met een redelijk concreet plan voor de Lieshoutse Heuvel.
Al langere tijd was er immers sprake
van een gewenste herontwikkeling
van het centrum van het dorp. Jarenlange leegstand en geen concrete
burgerinitiatieven hadden de gemeente aangezet om het heft in handen te nemen en zelf met een concreet plan te komen. Dat plan sloeg
-begin 2021- in als een bom. Lokale
media stonden er vol van en er werd
direct gereageerd door de oprichting
van een burgerinitiatief (‘Plan Lieshout’).
Middelen en tijd voor alternatieven
Plan Lieshout begon direct met het
maken van bezwaar tegen de plannen en het ontwikkelen van een eigen visie. De gemeente toonde zich,
op haar beurt, blij verrast met deze
reacties en opende de deuren om
deze ‘tegenwerking’ in te zetten als
‘medewerking’. Er werd contact gelegd met de bezwaarmakers en er
werden middelen vrijgemaakt om alternatieve plannen te ontwikkelen.
De oorspronkelijke plannen werden
ook nog eens in de koelkast gezet om
de burgerinitiatieven de benodigde

Is zingen iets voor jou?
Is zingen ouderwets, oubollig? Niets van dat alles, zingen is cool, vet, super om maar enkele modernere termen te gebruiken. En kom dat zelf ontdekken op de door het Nuenens Mannenkoor georganiseerde, muzikale
workshop.
Al 25 jaar is het Nuenens Mannenkoor een factor van belang in de muzikale scene van Nuenen. En met 25
jaar bedoelen we 25 jaar jong. En
hoewel de gemiddelde leeftijd wat
toeneemt, wil het koor zich jong blijven voelen en feeling houden met de
feitelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom is het koor momenteel bezig met een moderniseringsslag, zowel qua repertoire, kleding, presentatie en performance.
Daarmede het koor klaarstomend
voor de volgende 25 jaar. Waarbij
twee zaken met hoofdletters vooraan
blijven staan:
-Het brengen van kwalitatief goede
koorzang;
-Een gezellige vriendschappelijke
onderlinge sfeer.
Dat hebben we al 25 jaar waargemaakt en dat zullen we ook de ko-

mende jaren blijven doen. Lijkt het je
wel wat om daar deel van uit te gaan
maken, kom dan naar onze muzikale
workshop. Deze vindt plaats op zondag 13 november in de Watermolen
van Opwetten, Opwettenseweg 203
in Nuenen. Wij zoeken enthousiaste
mannen die het leuk lijkt om te zingen. Jijzelf misschien of misschien iemand die je kent. Twijfel je of je kan
zingen? Dan is dit de uitgesproken
kans om daar achter te komen. De
meeste mensen zullen verbaasd zijn
over wat zij kunnen als zij de juiste
begeleiding krijgen.
Het programma is erop gericht om u
in ongeveer 2 uur kennis te laten maken met zijn eigen zangkwaliteiten
en met de beleving hoe het is om te
zingen in een mannenkoor van ongeveer 35 mannen. Want het zingen
in een koor is meer dan alleen zingen.

Nuenense Evi Schuts en St. Caecilia
klaar voor Nederpopspektakel!
Lieshout - het is zover! Sounds of Caecilia staat voor de deur. Het tweedaags evenement van komend weekend is op zaterdag zo goed als uitverkocht en ook op vrijdag is de zaal goed gevuld. Lieshout bouwt haar eigen variant van ‘De Streamers’ of ‘De Vrienden van…’ en dat met behulp
van Evi Schuts uit Nuenen!
Evi kruipt in de huid van onder meer
Anouk, Davina Michelle en Jacqueline Govaert! Natuurlijk doet ze dat op
haar geheel eigen manier, maar toch
wordt het een feest van herkenning.
En Evi doet het niet alleen. Achter
haar zit een orkest van zo’n 100 muzikanten!
Het belooft vanaf de eerste noot een
groots Nederpopspektakel te wor-

den, met hits uit vervlogen tijden, de
stomende jaren ’90 en van nu. Voor
ieder wat wils en meezingen gaat
vanzelf, stilstaan is onmogelijk. Zeker
de moeite waard om voor naar het
Lieshoutse af te reizen en Evi nog een
extra steun in de rug te bieden. Voor
komende vrijdag zijn er nog kaarten
beschikbaar via www.harmonielieshout.nl

Deze maand komt er meer duidelijkheid over de uiteindelijke keuze voor de herontwikkeling van de Heuvel én de relocatie van de Jumbo supermarkt

SINDS 1997

Wij zien ons als een vriendengroep
die zingen leuk vindt, maar het bovenal fijn vinden om samen te zijn en
samen dingen te doen. Natuurlijk zijn
onze optredens belangrijk, maar ook
buiten het zingen om doen we samen leuke dingen. Vrijblijvend, maar
wel heel leuk.
Het repertoire van het Nuenens Mannenkoor is heel divers en ondergaat
de komende tijd een moderniseringsslag. Je hoeft dus niet bang te
zijn, in een eng muzikaal jasje geperst te worden. Er is altijd wel iets
van je gading bij. Op onze website
www.nuenensmannenkoor.nl kun je
een aantal nummers beluisteren, zodat je een indruk krijgt van het koor.
De workshop wordt verzorgd door
onze dirigent Paul Hotterbeekx en
vindt plaats op zondag 13 november
om 11.00 uur. Rond 13.00 uur sluiten
we de workshop af. Uiteraard is deelname aan de muzikale workshop geheel vrijblijvend en gratis en het verplicht je tot niets. Wil je meedoen of
weet je iemand die mee wil doen?
Geef dit dan aan ons door, zodat we
weten wie en hoeveel mensen meedoen. Spontaan binnenlopen mag
natuurlijk ook.
Dat kan via een email aan nuenensmannenkoor@onsnet.nu of telefonisch bij Ronald Daniëls (0652364930) en/of bij Pieter Loeffen
(06-51582894). Bij hen kun je ook nadere informatie verkrijgen over deze
workshop.

Programma LON-TV
Het programma van ons magazine Nuenen Nú wordt meerdere
keren per week ververst met
nieuwe onderwerpen. De volgende onderwerpen zijn in de loop
van week 44 en 45 (onder voorbehoud) in de uitzending van
Nuenen Nú te zien:

tijd te gunnen om hun werk te kunnen laten doen.
Goed proces
Uiteindelijk heeft de gemeente ook
nog een klankbordgroep opgericht
die vrijelijk mee kon discussiëren
over de invulling van de Heuvel en de
daarmee samenhangende relocatie
van de Jumbo-supermarkt. Nadat
hiervoor eerst dertien mogelijke locaties aangedragen waren, zijn er uiteindelijk vier overgebleven. Deze vier
locaties zijn uiteindelijk gewogen.
Ook is gekeken naar naastliggende
plannen voor het gebied rondom de
kerk (een kerkenvisie loopt) en de
herontwikkeling van het Franciscushof (loopt via WoCom). Kortom; alle
meningen zijn meegenomen en hebben de tijd en middelen gekregen
om eigen onderzoeken te doen en
adviezen uit te brengen. Een prima
voorbeeld van het serieus nemen
van burgerinitiatieven zodat de beslissers (en dat is de gemeenteraad)
ook écht alle belangen mee kunnen
laten wegen. Dorpsraad Lieshout is
blij dat zij in dit hele proces een verbindende factor heeft kunnen zijn en
is, net als alle Lieshoutenaren, benieuwd naar de uiteindelijke keuzes
van de gemeenteraad, die op 8 en 9
november gepresenteerd zullen worden.

NMK

Aandacht voor knelpunten voor cliënten

Dag van de Cliëntondersteuning
Op vrijdag 4 november viert BCMB (Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners) de eerste Dag van de Cliëntondersteuning. Op en rond deze datum vragen zij aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning in Nederland, onder andere met een signaleringsrapportage. Deze rapportage
signaleert voor drie thema's de door cliënten ondervonden knelpunten,
benoemt oorzaken en doet aanbevelingen om tot oplossingen te komen.
De thema's in 2022 zijn: toegang en beschikbaarheid van voorzieningen,
domeinoverstijgende knelpunten en onafhankelijke cliëntondersteuning.
Cliëntondersteuners helpen mensen met informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk
en inkomen. Gemeente Nuenen is
verantwoordelijk voor het inkopen
van cliëntondersteuning voor inwoners die met hun vragen onder de
Wmo vallen. De zorgkantoren zijn
verantwoordelijk voor het inkopen
van cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie.
Complexe knelpunten
Dagelijks lopen cliëntondersteuners
tegen verschillende problemen en
knelpunten aan. Zoals beperkt zicht
op beschikbare zorgplekken, zorg en
ondersteuning dat is opgeknipt in
verschillende wetten, het ontbreken
van passende zorg en de onbekendheid en onvindbaarheid van de onafhankelijk cliëntondersteuning. Kariene van Dijck, ambassadeur van
BCMB: "De meeste knelpunten zijn al
langer bekend bij alle partijen, maar

ze zijn complex en moeilijk op te lossen. Toch geloven wij in oplossingen
en hopen wij met onze signaleringsrapportage hieraan bij te dragen. Cliëntondersteuners zijn ook altijd bereid knelpunten toe te lichten en met
instanties en zorgaanbieders mee te
denken over oplossingen.”
In de week van 4 november vraagt
BCMB aandacht voor deze knelpunten. Op www.bcmb.nl/dagvandeclientondersteuning staat meer informatie over de Dag van de Cliëntondersteuning, de signaleringsrapportages en interviews met cliëntondersteuners, deskundigen en betrokken partijen.
Over BCMB
BCMB is sinds november 2014 een
beroepsvereniging van Cliëntondersteuners en staat voor onafhankelijke, levensbrede en professionele cliëntondersteuning. De vereniging
stimuleert vakmanschap en inspireert tot kwalitatief hoogwaardige
cliëntondersteuning. Kijk voor meer
informatie op www.bcmb.nl.

• Generale repetitie Allerzielenconcert
• Toon Bouw neemt afscheid als
directielid van de Ronde van
Gerwen
• In memoriam Gerrit van Ginkel
• Onthulling van het ‘benkske’ in
Nederwetten
• De vierde wethouder: Niels
Wouters (W70)
• ‘Blokje om’ met het Dichterscollectief
• De tv-uitzendingen van Nuenen Nú zijn te bekijken om
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 en
23.00 uur.
• Nuenen Nú Extra is te zien om
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.
De tv-uitzendingen van Nuenen
Nú zijn te bekijken om 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Nuenen Nú Extra is te zien om
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn
ook te volgen via de livestream
op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen en
oude LON-opnames bekijken.
U kunt alle reportages ook apart
bekijken op You Tube, Facebook,
via www.youtube.com/lokaleomroepnuenen en op de LON app.
Op welke TV- kanalen kunt u
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 46);
met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
• Ook te zien op
www.omroepnuenen.nl
Hebt u een idee of een tip voor
een door LON TV te verzorgen reportage? Stuur dan een e-mail
naar tv@omroepnuenen.nl
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Halloween in de Panakkers
Door Nina Veugelers
Gitaar spelende skeletten, een horrorclown die een graf bewaakt, hoofden onder een
theedoek, kettingzagen, hakbijl en uit zichzelf klepperende kliko’s. Het was weer Halloween in de Panakkers.
Op de laatste zaterdag van oktober en met een temperatuur van 24 graden, liepen er zo’n
75 kinderen en 50 ouders/begeleiders langs versierde huizen waar ze een echte treat kregen. Vaak snoep maar ook een zelfgemaakte sleutelhanger in de vorm van een spookje.
Er werden twee rondes gelopen. De eerste om 16.00 uur. Het was toen nog niet donker en
dus ideaal voor de kinderen die het toch allemaal wel een beetje spannend vonden. De
tweede ronde startte om 19.00 uur. Rook- en lichteffecten, engere accessoires, spooky
muziek en natuurlijk de avond die viel, maakte dat het nu toch wel een stukje enger werd.
Na iedere ronde kon er in de Sophiastraat een kopje chocolademelk en glühwein gedronken worden en was er nog voor ieder kind een lekker zakje popcorn.
Het was weer een fijne avond. Op naar volgend jaar!

Kaas- en Delicatessenkraam
Dennis de Bruijn
Staanplaats:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Heuvelplein Gerwen 
Kernkwartier Nuenen 
Kernkwartier Nuenen 
V. v. Goghplein Nuenen 

van 7.30 tot 13.00 uur
van 8.00 tot 18.00 uur
van 8.00 tot 18.00 uur
van 8.00 tot 16.00 uur

Telnr. 06-34293835

De hobby van....
Jan de Beer
Aan het einde van de oorlog (40-45) ging
Jan de Beer op zesjarige leeftijd samen met
zijn broer legervoertuigen bekijken die ratelend door de Harnomoniestraat in Eindhoven reden. Militairen die paradeerden. Ze
keken naar de luchtgevechten tussen Engelse en Duitse vliegtuigen. Deze tekende
hij na met potlood. Daar lag het begin van
de hobby die Jan nu op hoge leeftijd nog
uitoefent; schilderen.
Bij het bezoek heeft hij voor de gelegenheid zijn vele schilderijen uitgestald in de woonkamer. Vanaf zijn veertiende ging hij schilderen met
aquarel en olieverf en veel later met acryl. Hij heeft vele landschappen
geschilderd en boerderijen, en ook de molen van Nuenen. Hij maakte
zijn schetsen in het landschap buiten. De schets is de basis en hij geeft er
thuis zijn eigen kleur en invulling aan. Hij had les van de bekende schilder Frans Manders. Die zei op een gegeven moment; "Ga maar eens wat
anders schilderen dan
landschappen." Zo laat Jan
allerlei verschillende schilderingen zien die hij in de
loop van de jaren heeft gemaakt. Hij werkte bij Philips en hij verkocht een
aantal schilderijen aan collega's. Ook heeft hij een
aantal keren geëxposeerd
in het Kasteel van Geldrop.
Zijn stijl is wat abstract,
niet al te veel gericht op
details. Jan; "Ik hou niet
van pielerij." Wat opvalt is
de mooie kleuren die hij
gebruikt, en de originele vormen, zoals op bijgaande foto. Hoewel bescheiden, is hij ook trots op wat hij allemaal gemaakt heeft. Jan is nu 84
jaar en in het begin van dementie, maar schilderen gaat door ondanks
zijn ziekte.

Ook een leuke hobby?
Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl dan komen wij
bij je langs om een kijkje te nemen en je verhaal te horen.

Succesvolle scholenstrijd tegen
elektronisch afval
Afgelopen vier weken hebben leerlingen van tien basisscholen uit
Zuidoost-Brabant een grote hoeveelheid elektronisch afval ingezameld tijdens de E-waste Race Blink
2022.
In totaal zamelden de scholen met de
hulp van buurtbewoners maar
liefst 16.669 oude elektronische apparaten in. Dankzij de grote inzamelstrijd belandt de verzamelde apparatuur niet in de verbrandingsoven
maar wordt hergebruikt en gerecycled. Basisschool OBS De Driehoek uit
Aarle Rixtel behaalde de hoogste
score tijdens de race en is daarmee
de winnaar. OBS De Driehoek heeft
een schoolreis naar de Ontdekfabriek
in Eindhoven gewonnen.
Op dit moment wordt in Nederland
de helft van het elektronisch afval (ewaste) 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 buurtbewoners aan bewuster om te gaan met
hun elektronica. De race ging zoals
altijd van start met een leerzame interactieve gastles waarin kinderen
onder andere leren over grondstofschaarste, consuminderen en de circulaire economie.
Deze basisscholen hebben de afgelopen vier weken meegedaan aan de Ewaste 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 initiatief in samenwerking met de afvaldienst Blink. Zij zorgen ervoor dat de
ingezamelde e-waste bij gerenommeerde recyclers terecht komt. Heeft
u nog e-waste thuis liggen? Dit kunt
u altijd inleveren bij uw plaatselijke
milieustraat of afvalbrengstation.

BEZORGING:

Voor al uw vragen, opmerkingen
en klachten. Bel 040 - 283 1200
of mail admin@ronddelinde.nl
Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

Een slimme Sinterklaas komt
inkopen doen bij Weverkeshof
Al heel gauw komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Kinderen kijken uit
naar een cadeautje in hun schoen en naar pakjesavond. Niet iedereen
heeft de mogelijkheden om eens flink uit te pakken met gloednieuw of
duur speelgoed. Terecht adverteert Marktplaats bijvoorbeeld op dit moment met tweedehands speelgoed.
Maar voor een passend cadeau hoeft u niet ver te zoeken: Weverkeshof heeft
veel leuke en voordelige boeken, allemaal in goede conditie en geschikt voor
kinderen maar ook voor volwassenen. Naast de kinderboeken staan literaire
werken, thrillers, romans, science fiction- en fantasy boeken. Ook hebben we
diverse mooie kookboeken. En is ´uw lootje´ bijvoorbeeld van het jaar 1963?
Wie weet staat ´Het aanzien van…..´ ook bij ons op de plank.
Zoekt u een heel speciale titel, ook buiten de hierboven genoemde categorieën? Misschien kunnen wij deze voor u opdiepen uit onze voorraad. Laat een
berichtje achter bij de gastvrouwen, met de gegevens over het gevraagde
boek en uw telefoonnummer of via info@weverkeshof.nl.

Halloween in de Beekstraat

ROND DE LINDE week 44

Donderdag 3 november 2022

Zwemmers Z&PV Nuenen
tweede bij Dommeltrofee

Workshop kerstkaarten maken
Welke kerstkaarten maak jij dit
jaar? Heb je al een idee? Of kun je
wel wat inspiratie gebruiken?
Op zaterdagmiddag 19 november organiseer ik van 14.15 -16.45 uur in het
Dorpshuis in Lieshout een inspiratie
workshop kerstkaarten maken. Je
maakt kennis met het mini kerstwonder, vierkante fun folds, stempelstroken en de nieuwe Nederlandse tekstvellen van tweethee.
Knip, plak of stempel alvast een stapel en ga thuis lekker verder. Op de
workshoptafel ligt van alles om te gebruiken: inkt, stempels, sjablonen,
papier, lijm, snijmachines, enzovoorts. En natuurlijk zijn er ook veel
voorbeelden. Wil je een foto op je
kerstkaart? Dat kan natuurlijk ook.
Neem de foto mee op je telefoon. We
kunnen deze op mijn Selphy square
printen.
Elke deelnemer ontvangt een eigen
workshopset met basis papier in verschillende maten, dessin papier, lint,
band, draad, decoratiemateriaal en
twee verschillende knipvellen met
kerstteksten, die prachtig bij het papier passen. Er is voldoende materiaal

Tijdens de Dommeltrofee op 30 oktober hebben de zwemmers van Z&PV
Nuenen de tweede plaats behaald in het verenigingsklassement. Nadat
alle afstanden (iedereen zwom 50m van alle 4 de slagen) gezwommen
waren hoefden zij alleen de thuisvereniging Zegenwerp voor zich te
dulden.

voor minimaal 10 kerstkaarten.
De workshop kost € 7,50, inclusief
materiaalset en gebruik van de materialen op de workshoptafel.
Vind je het leuk om mee te doen? Je
kunt je aanmelden via e-mail > tinekevisser@gmail.com. Wil je meer weten? Kijk dan even op mijn website
> www.tinekevisser.nl

Carnaval
Aanwijzingen voor
Jeugdprins(es) der Dwèrsklippels
Eindelijk….de onthulling nadert! Onze nieuwe Jeugdprins(es) staat al
meer dan een jaar klaar en wacht met spanning af op zijn/haar moment.
Nog een kleine 4 weken en dan is het zover. Wie worden de opvolgers
van Prinsessen Suus & Suus en Hofdames Marly en Silke??? Hierbij alvast
de eerste hints om in de stemming te komen. En… misschien heb jij al
een idee wie het wordt?? Laat het spel beginnen!
Wij staan klaar….al een jaar zijn wij een paar
Wij zijn echt bij de tijd
Als we gaan dan gaan we met z’n allen….

Prinsenbal Nederwetten
Wie wordt de nieuw Prins(es) in Nederwetten?
Een van de belangrijkste momenten ter voorbereiding op carnaval is het
Prinsenbal waarbij de nieuwe kartrekkers gepresenteerd worden. Dit zal
dit jaar zijn op zaterdagavond 12 november. Ze gaan de scepter overnemen van Prinses Rizada en zijn adjudanten Barbudo en Pelliroja.
De avond begint om 20.00 uur en zal plaatsvinden in de Multi Functionele Accommodatie ( MFA ), De Koppel 7 in Nederwetten. Iets na 22.30 uur
zal de nieuwe Prins(es) en gevolg gepresenteerd worden.
Hier volgen de laatste 2 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. Iedereen succes gewenst om a.d.h.v. de
aanwijzingen de juiste persoon te vinden.
Je bent welkom op 12 november om dit spektakel mee te maken. De toegang is gratis.

Wijziging startplaats
bij WandelSportVereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondagmorgenwandeling bij de Nuenense wandelsportverenging WSV
is in de maand november de ingang van het EMK terrein aan het
Wettenseind.

Al zes aanwijzingen zijn bekend gemaakt, en voor sommigen wordt het
steeds duidelijker. Maar we horen ook van Nuenenaren die nog geen
idee hebben.... Misschien dat deze drie aanwijzingen je weer op de juiste
weg helpen.
7. Geboren en Getogen
8. Het is niks nieuws
9. Is het druk
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 zul je de laatste twee aanwijzingen krijgen van Raoden Maor en kun
je onze nieuwe hoogheid raden tijdens het spel. Voor de winnaar hebben
we een prachtige prijs, gesponsord door onze residentie Parkhotel Auberge Vincent!

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!

Bij de meiden junioren 3 / 4 waren er
2 medaillewinnaars uit Nuenen, met
goud voor Julie van Nispen (2008) en
brons voor Arlyn Schouten (2009), bij
de jongens greep Koen v.d. Wildenberg het brons.
En in de oudste categorie werden 5
van de 6 podiumplaatsen bezet door
zwemmers uit Nuenen. Bij de dames
pakte Merel Phaff het goud en Nikita
v.d. Ouden het zilver, bij de heren was
het podium volledig gevuld met
zwemmers van Z&PV Nuenen.
Winnaar werd Max Peeters (3 maal
eerste, 1 maal tweede), zilver was er
voor Alexander Nijst (1x vierde, 2x
tweede en 1x eerste) en het zilver
was er voor Lars Dietsch (1x vierde, 2x
derde en 1x tweede).

Op zondagmorgen om 09.00 uur vertrekken 2 groepen, ieder in een eigen
tempo, voor een sportieve wandeling van maximaal 2 uur door de
mooie Nuenense omgeving. Iedereen is welkom om ook eens vrijblijvend mee te wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, men kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere informatie: www.wsvnuenen.nl. Ook kunt u mailen naar het
secretariaat, secretariaat-wsv@outlook.com.

Bridgeclubs steunen
het goede doel

Half september speelden 100
bridgers in Gerwen een bridgedrive in het kader van NGN200.
Deze bridgedrive was georganiseerd door de Nuenense bridgeclubs. Na een goed verlopen middag konden er prijzen, geschonken door firma De Haas, uitgereikt
worden.
Het batig saldo van deze middag zal
op 5 november uitgedeeld worden
aan vier Nuenense goede doelen. Elk
goed doel ontvangt een kwart van
het batig saldo. De uitreiking zal
plaatsvinden om 14.00 uur in de kinderboerderij Weverkeshof, één van
de goede doelen.
Namens BC De Overslag, BC Common Sense, BOCN, BC Senergiek verwelkomen wij u graag op 5 november.

NS Publieksprijs
Wie wordt de nieuwe kartrekker van de
Raod van Zatterdag carnaval 2023?

Individuele medailles
Naast het verenigingsklassement waren er per 2 jaargangen ook medailles te winnen. Daarvoor werden de
beste 3 afstanden per persoon bij elkaar opgeteld. In de allerjongste leeftijdscategorie stonden de tweelingbroers Karol en Maksymilian Bilinski
allebei op het podium: Karol pakte
het zilver, Maks ging naar huis met
het brons.
In een leeftijd ouder was het Alissa
Rooijakkers die dankzij 3 eerste plaatsen overduidelijk het goud voor haar
opeiste. Ze onderstreepte die medaille nog extra doordat ze op alle afstanden haar persoonlijke records
aanscherpte. Bij de jongens tekende
Rink Vlemminx voor 3 persoonlijke
records, vier 3e plaatsen en daarmee
de bronzen medaille.

De meest overbodige prijs
Met titels die er niet om liegen
Stopt als een onderbroken treinreis
Gedoemd om uit de bocht te vliegen
Met de blik op de bestseller-cultuur
Ontspoorde de aandacht
En verloor men de grip op het stuur
In de berm ligt nu een boekenvracht
Bovenop Dwaalspoor van Suzanne
Vermeer
Waarin schuilt eigenlijk haar kracht?
©Joke van Overbruggen

Heren Z&PV Nuenen bezetten volledige podium vlnr : Alexander Nijst, Max Peeters,
Lars Diesch

Literair Café Dommeldal organiseert Schrijversbezoek:

Lisa Weeda op zondag 6 november
Binnenkort vindt er weer een Schrijversbezoek plaats in de Weeffabriek
(voorheen Centrum Hofdael), georganiseerd door Literair Café
Dommeldal.
Lisa Weeda is een Nederlands-Oekraïense schrijfster (1989), literair programmamaker en virtual reality regisseur. Oekraïne, het moederland
van haar grootmoeder, staat vaak
centraal in haar werk. 'Aleksandra'
(2021) is haar eerste roman en daarmee is zij genomineerd voor de Libris
Literatuurprijs 2022. Dit jaar werd
Weeda al verkozen tot literair talent
door de Volkskrant.
Deze middag gaat het o.a. over haar
boek 'Aleksandra', het boek over haar
gelijknamige Oekraïense grootmoeder. 'Aleksandra' is het verhaal van
een familie tussen Oost en West die
maar niet loskomt van een gebied
dat nooit rust lijkt te vinden. Lisa
Weeda vond de vorm en de stem om
dit indringende verhaal op een grandioze manier te vertellen. Het boek
was al gepubliceerd vóór de oorlog

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

VOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN
IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN, BLOEMBOLLEN,
GAULTHERIA, ENZ.
Boord 14 Nuenen | 040 2837418 | www.kwekerij-jansen.nl

in Oekraïne uitbrak en werd de afgelopen maanden een bestseller.
Aanmelden
Via www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten kun je je aanmelden. Dit
schrijversbezoek is gratis voor jaarkaarthouders van Literair Café Dommeldal, losse toegangskaarten voor
deze middag zijn verkrijgbaar à € 12,50
(tot 18 jaar: € 2,50) – inclusief koffie/
thee.
Aan de zaal kunnen er op zondag 6 november ook kaartjes worden gekocht.
Datum en tijd: zondag 6 november,
14.00 - 16.00 uur.
Locatie: de Weeffabriek in Geldrop.
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Eerste zege Gerwen
verdiend maar geflatteerd
De eerste zege van dit seizoen is een feit, Gerwen won met ruime cijfers
van MVC, maar anders dan de uitslag deed vermoeden gaf MVC prima
partij en was het aan absolute uitblinker keeper v.d. Gevel te danken dat
de mannen uit de Mortel niet tot scoren kwamen. Werkelijk alles hield v.d.
Gevel tegen en daarmee voor de tweede maal dit seizoen de nul.
Zonder de gebroeders Jansen en van
Malten moest trainer Pierre v.d. Eeden zijn team op diverse plekken
aanpassen waardoor het begin veel
aftasten was aan beide zijden. Gerwen wilde wel voetballen, MVC hanteerde voornamelijk de lange bal.
Het was een beetje verrassend dat
Gerwen na 15 minuten aan de leiding
kwam, toen Milosovic de bal terug
speelde op Simons en deze van 30
meter beheerst de bal in het doel deponeerde en de 0-1 aantekende.
MVC trok vooral via aanvoerder Figee
en de snelle van Mierlo brutaal ten
aanval. Vooral aan van Mierlo had
Vorstenbosch zijn handen vol in de
eerste helft. Met een paar prima dribbels had van Mierlo de gelijkmaker
op zijn schoen, eerst schoot hij de bal
op de paal en enkele minuten later
moest v.d. Gevel redding brengen in
een 1:1 situatie.
Terwijl de weinige supporters op de
gelijkmaker zaten te wachten sloegen de groenwitten uit Gerwen 2x
genadeloos toe. In de 20e minuut
was daar een prachtige aanval via Simons en de Loo die Milosovic prima
binnen schoot bij de 1e paal. Vijf minuten later verspeelde Brouwers de

bal aan de Loo en zijn voorzet werd
keurig via de grond door Kreemers in
het doel gewerkt. Ineens stond het
0-3.
Na rust speelde Gerwen wat beter en
kreeg meer controle over de wedstrijd. De wedstrijd werd eigenlijk in
de 58e minuut beslist, toen opnieuw
de Loo de snelle van Erp wegstuurde
en deze uiterst beheerst en kalm voor
keeper Spoormakers de bal over de
doellijn liet rollen. MVC liet de moed
niet zakken, maar het zat deze zondag totaal niet mee. Opnieuw van
Mierlo en Schakenraad kregen de
kans om een doelpunt te maken,
echter moeten ze moedeloos zijn geworden van v.d. Gevel die werkelijk
alles tegenhield.
Gerwen wisselde nog volop en alle
spelers kregen van v.d. Eeden deze
zondag speeltijd, hiervan maakte
Mike v.d. Berk dankbaar gebruik toen
hij in de 80e minuut de 0-5 eindstand
op het bord schoot.
Eindelijk had na 3 gelijke spelen Gerwen zijn eerste overwinning te pakken, dat het in een matige maar uiterst effectieve wedstrijd gebeurde,
daar maalde na afloop niemand meer
over.

Weer 3 punten verlies vlak voor tijd

Nederwetten – VCO 1-2
Door Louis Staals
Gelijkspel was zeker verdiend in deze gelijk opgaande strijd. Opnieuw
veel supporters langs de lijn en ideaal weertje voor een mooie pot voetbal op sportpark de Koppel in Nederwetten. In de eerste helft een gelijk
opgaande strijd met over en weer enkele kleine kansjes, maar niet zodanig dat er een ploeg beter was dan de andere. In de 39e minuut nog wel
een grote kans voor Nederwetten bij een krachtige kopbal van Roy Sleegers die op de lat uiteen spatte. In dezelfde minuut een kans voor open
doel voor de spits van VCO maar hij raakte de bal totaal verkeerd en
schoot naast. Ruststand derhalve 0-0 dus op naar de thee.
5 Minuten na de rust ging de eerste
poging van VCO bij een mooie aanval
vlak voor langs het Nederwettens
doel en kon de thuisclub van geluk
spreken. Eindelijk in de 57e minuut
kon Nederwetten juichen na een van
achteruit opgezette aanval over vele
schijven loepzuiver binnen geschoten door Roy Sleegers, 1-0 Maar zoals
men bij Nederwetten vaker ziet werd
het gejuich binnen amper een minuut alweer teniet gedaan omdat
Sjan van Deinem een perfecte corner
genomen door Stan van der Zwaan
fraai afrondde, 1-1. Nederwetten
raakte enigszins van slag maar bleef
het proberen tot in 87e minuut. Toen

alles en iedereen rekening hield met
een puntendeling onderschatte de
prima spelende Roy Sleegers de snelheid van Lander Delimaler die op aangeven van Thomas van Lieshout alsnog de 1-2 kon binnenschieten. VCO
kreeg ook nog een penalty die genomen werd door Sep Graven maar die
werd gestopt door de goed keepende Yordy van den Boogaard. Na afloop werd de wedstrijd nog geëvalueerd met trainer Mario Pluger en de
harde kern van de Nederwetten supporters. Unaniem waren ze van mening dat VCO niet geheel onverdiend
had gewonnen maar dat minimaal
een punt toch zeker verdiend was.

Riny Scheepers op 1 tijdens
tweede rikavond RKSV Nuenen
Ondanks de concurrentie van het oktoberfest op de parkeerplaats van de
voetbalclub waren er toch voldoende deelnemers naar de voetbalclub
gekomen om er een gezellige en spannende rikavond van te maken.
De familie de Louw was dit keer sterk
vertegenwoordigd, het leek wel een
kleine familiereünie en uiteindelijk
eindigden ze allen 4 in de top 10. Het
rikken is daar met de paplepel ingegoten klaarblijkelijk. Maar toen alle
punten waren geteld was het Riny
Scheepers die met de eer ging strijken met een prima score van 116
punten.
Hierbij de volledige uitslag :
Riny Scheepers
116 punten
Bernard de Louw
99 punten
Frans Fole
68 punten
Annie de Louw
65 punten
Antoon Hurkmans
46 punten
Peter de Louw
44 punten
Hennie van de Velden
43 punten
Ria Hurkmans
41 punten
Gerard van Orsouw
39 punten
Mien de Louw
34 punten

Links : winnaar Riny Scheepers
Rechts : Ludo van den Berg (organisatie)

Komende vrijdag (4 november) is er
GEEN rikken in verband met het tonproaten maar de 3e avond staat gepland op vrijdag 11 november.

We starten elke vrijdag om 20.00 uur
en iedereen die een beetje kan rikken
is welkom. Tot vrijdag de 11e!
SupportersClub RKSV Nuenen.

SPORT

Programma
RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 4 november
SV Valkensw. 35+1 - Nederw. 35+1...19.30
Sterksel VR 30+1 - Nederw. VR 30+1.
.................................................................................19.30
Zaterdag 5 november
Oirschot V Vet - Nederw. Vet..................16.30
Zondag 6 november
Odilliapeel 1 - Nederw. 1.........................13.30
Nederw. 3 - Braakhuizen 4......................10.00
Nederw. 4 - RKGSV 5...................................11.00
Ehv AV VR 4 - Nederw. VR 1.....................11.00

EMK - Hulsel 2 – 0
Zondag stond de ontmoeting tussen EMK en Hulsel op het programma en
het werd een echte ontmoeting uit de onderste regionen van de ranglijst:
kwalitatief geen beste wedstrijd van beide teams, maar de spanning
maakte alles goed.
Beide teams begonnen niet sterk aan
de wedstrijd wat resulteerde in veel
balverlies en slecht uitgevoerde passing, wellicht was de druk voor een
noodzakelijke overwinning bij beide
teams van invloed. Stap voor stap
kwam EMK beter in de wedstrijd te
zitten, maar bleven de aanvallen van
Hulsel met name via de beide spitsen
gevaarlijk. EMK zorgde continue voor
het nodige doelgevaar via Rick van
den Bogaard die vanmiddag een
plaag was voor de rechtsback van
Hulsel. Het was ook diezelfde Rick van
den Bogaard die na een half uur spelen met een afstandsschot zorgde

TV De Goudhoek 1 kampioen
Na een 3-1 thuis overwinning
op de directe concurrent ontkurkte teamcaptain Robert afgelopen vrijdagavond de
champagne. De Goudhoek 1 is
na een sterk seizoen de verdiende kampioen en promoveert, na degradatie in het
voorjaar, direct weer terug naar
de eerste klasse. Gefeliciteerd
Marian, Pascal, Robert, Stephan, Henriette en Doreen! Nu
gaat het team eerst nagenieten
gedurende de winterstop om
vervolgens met een gepland
trainingskamp bij Ons Dorp
weer klaar te zijn voor de voorjaarscompetitie.

T EN N

ISVERENIGING

De Goudhoek

Badminton Club Lieshout heeft aan de 2022-editie van de ‘Rabo Club
Support Campagne’ opnieuw een, weer hoger, bedrag over gehouden.
Met dat bedrag kan Badminton Club Lieshout sporten in het algemeen en
badminton in het bijzonder meer bereikbaar maken voor iedereen. De
‘Rabobank Inloopdagen’ die de vereniging van deze ondersteuning organiseert zijn daarom weer helemaal drempelloos geweest.

Sponsoring maakt drempelloos
Uiteraard zal Badminton Club Lieshout het geld goed gaan besteden:
de ‘Rabobank Inloopdagen’ worden
o.a. van dit geld georganiseerd aan
het begin van het seizoen. Doel van
Badminton Club Lieshout is immers
om sporten in het algemeen en badminton in het bijzonder bereikbaar te
maken voor iedereen. Door deze ondersteuning kunnen de ‘Rabobank
Inloopdagen’ dan ook volledig drempelloos georganiseerd worden en
kunnen voldoende hulpmiddelen als
rackets en shuttles ter beschikking
gesteld worden. Ook kan hiermee de
zaal gehuurd worden en kunnen vrijwilligers aangetrokken worden om
de ‘probeerders’ op te vangen. Zo
werken de Rabobank én de stemmers op Badminton Club Lieshout
mee aan het bieden van drempelloze
mogelijkheden om sportief en gezond bezig te zijn.

BEZORGING:

Voor al uw vragen, opmerkingen
en klachten. Bel 040 - 283 1200
of mail admin@ronddelinde.nl
Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

In de tweede helft was het spelbeeld
van de eerste helft onveranderd,
maar was het met name EMK doelman Kostantinous Triantos die tot 2x
toe redding kwam brengen op een
doelkans van Hulsel. Hierna was het
EMK dat tot 2x toe enorme kansen
kreeg om de wedstrijd in het slot te
gooien, maar
de bal wilde er niet in vanmiddag. De
neutrale toeschouwers (dat waren er
niet veel), genoten volop van de
sportieve strijd en zagen zelfs dat
EMK aanvoerder Daan de Jong zich in
de slotfase vol overtuiging in de baan
van het schot van Hulsel moest gooien om een tegentreffer te voorkomen. Net voor tijd ging een kopbal
van Hulsel rakelings over, werd een
doelpunt van EMK afgekeurd vanwege buitenspel, maar zorgde ‘good old’
Sjef Sanders na een assist van Rick
van den Bogaard voor de definitieve
beslissing; 2-0.

Thuisbridge Nuenen

Badminton Club Lieshout dankt
Rabobank én alle stemmers

61 stemmen (!)
Uiteindelijk blijkt dat er 61 (vorig jaar:
48 en het jaar ervoor 51) stemmen
zijn uitgebracht op Badminton Club
Lieshout. Omdat één stem € 7,71 (vorig jaar ook € 7,71) waard bleek te zijn
heeft Badminton Club Lieshout dus
€ 444,28 (vorig jaar € 370,71) in ontvangst mogen nemen. Uiteraard was
de penningmeester erg in haar nopjes met deze sponsoring, die met
deze forse stijging van het aantal
stemmen wéér hoger uitvalt dan afgelopen jaar. Naast alle stemmers bedankt Badminton Club Lieshout natuurlijk ook de Rabobank Helmond
Peel Noord voor het ondersteunen
van het verenigingsleven.

voor de 1-0 voorsprong. Ondanks dat
de voorsprong EMK de nodige rust
moest geven, bleef de wedstrijd open
en zorgde het uitblijven van de tweede treffer dat Hulsel in leven bleef.

Nuenen het dorp met relatief de
meeste bridgers in het land !
Het bridgeseizoen is al weer even
begonnen. Het aantal bridgers dat
meedoet in clubverband is sinds
Corona wat afgenomen. Toch spelen de meeste mensen thuis nog
graag bridge.
Sinds kort is er de mogelijkheid om
een kistje met spellen, ook wel bekend als kofferbridge, te spelen. Het
kistje bevat 24 spellen waarvan per
sessie minimaal 20 spellen gespeeld
moeten worden. Als je thuis speelt en
er geen vergelijk met anderen is, mis
je toch wat. Met het spelen van zo’n
kistje krijg je toch een uitslag. Plus
het gemak van 24 spellen die klaar
zijn voor gebruik. Er zijn meerdere
kistjes, dus er is altijd wel een kistje
beschikbaar. Nadat de spellen meerdere keren gespeeld zijn, krijg je de
uitslag per e-mail thuisgestuurd.
Een kistje is te bestellen per mail:
bridgekistjenuenen@gmail.com Of
telefonisch 06-53383651. Het afhaaladres is Larikslaan 27 Nuenen. Kosten € 3,50 per keer.

Frank van Elderen (r.) overhandigd namens de Rabobank de waardecheque
aan Stan van Vijfeijken van Badminton
Club Lieshout

Nederwetten huldigt acht jubilarissen en bedankt de vrijwilligers

Een geslaagde avond in het
Piet Renderspaviljoen

Waar zouden we zijn zonder al onze trouwe vrijwilligers?
Het zijn er bij ons teveel om allemaal op te noemen. Het voordeel is echter
dat RKVV Nederwetten de mooiste vereniging ter wereld is en dat de vrijwilligersavond altijd supergezellig is.
Allemaal weer hartelijk bedankt voor
jullie inzet!
De jubilarissen dit jaar zijn: Bovenste
rij: John van der Velden, Frank Ploegmakers, Pieter Donkers, Roeland Bocken, Jan van Rooij. Onder zittend: Stef
Bocken, Stefan van der Velden, Erwin
van der Velden. Frank Ploegmakers is
al 50 jaar lid. Dat is toch wel erg bij-

zonder. De andere jubilarissen zijn allen al 25 jaar lid. We zijn er trots op
dat jullie al zoveel jaren aan onze
vereniging verbonden zijn. Allen van
harte gefeliciteerd!
Op onze website www.rkvvnederwetten.nl een uitgebreider verslag
over de bijzondere clubloopbanen
van onze jubilarissen.
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KUNSTSTOF SCHUTTING

180 cm hoog p.m. € 204,VEHANU VERWARMING 200 cm hoog p.m. € 214,-

Onderhoud en service cen- Drie kleuren of hout combinaties.
trale verwarming, plaatsen Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
van nieuwe ketels. J. VerShowroom op afspraak.
happen, Sonseweg 5, 5737
WWW.SBNBOUW.NL
RG Lieshout, telefoon 0648273718.
ICT-ER MET DE VUT
F E E S T J E ? HUUR: helpt graag met uw: WiFi;
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; comp. opschonen/reparatie;
Abraham/Sarah € 35,-; Mu- Windows 7 / 8 / 10-, Ipad-, eziekinstallatie € 30,-; Partytent mail-, virusscan install.; aank.
vanaf € 25,-; Verwarming, advies. Tel. 06-23854915.
Drankkoelers, tafels en stoelen etc. Bezorgen mogelijk. ANDO ONTZORGT DOOR:
Mulders Verhuur, Bruhezerweg Verhuizing, Ontruiming
49, Helmond, 0492-510855 of NIEUW EXTRA: texen ap06-27175412. www.ikgeef- partement/woonhuis voor
eenfeestje.nl
senioren. Afvoeren vloerbedekking. Tel: 06-28832682
CT KLUS Voor al uw klus- www.ando-verhuisservice.nl
sen in en om uw huis, tuin
en (koi)vijver. Telefoon 040Ik ben vorige week mijn
2434706 of 06-1058 7405.
gouden horloge (Philips juVoor particulier en bedrijf.
bileum) en een gouden armband kwijtgeraakt, mogelijk
ERVAREN ARTS verricht ergens in de oranje buurt
rijbewijskeuring bij u Nuenen. Wie heeft deze toethuis! Tel. 040-2844993. vallig gevonden? Reacties
graag naar 06-81785152
Stichting LEVgroep Nuenen
afd. Vluchtelingenwerk ZONDAG 6 NOVEMBER
zoekt vrijwilligers om vluch- Megavlooienmarkt 2 haltelingen te begeleiden en len! Tennishallen Eindhoven
hun de weg te wijzen bin- Noord. Nog enkele kramen
nen de Nuenense samenle- vrij. Entree 2.50 pp. 9-16u.
ving. Voor meer informatie: 06-20299824. www.timDe LEVgroep Berg 22c. Tel. mermansevenementen.nl
040-2831675 ma. t/m do.
van 9.00 - 16.00 uur en vrij.
van 9.00 - 12.30 uur.

De enige échte
Nuenense
Krant
Bel of mail:

040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl
De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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PUZZELHOEK
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Verticaal:
1 werelds 2 volledig dronken 3 persoonlijk record 4 riv. in Oostenrijk 5 eitje v.e. luis 7 eruitzien
8 ondiepte in zee 9 motorraces 10 hoogste speelkaart 11 boetemonnik 12 snedig 14 afvoerkanaal
17 boomvrucht 18 scherprechter 21 grote handdoek 23 Frans lidwoord 24 bijeenkomst
27 haargroei 28 harde uitroep 30 tekort 31 deelteken 33 wandversiering 35 domkop 38 koosnaam
40 bloeiwijze 41 biersoort 42 sterrenbeeld 44 alle dingen 46 als onder 48 sleetje rijden
50 sporthemd 51 in je eentje 54 diepe kuil 55 pratende vogel 57 vermoeid 58 pluspunt 60 gram
62 vogelproduct.

31

35
37

40
45

44

41
47

59
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61

63

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.
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Woordzoeker
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Sudoku
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040 - 209 72 41

8

Horizontaal:
1 hoofddeksel 6 bits 12 graag 13 snaarinstrument 15 pl. in Drenthe 16 achterkant v.d. hals
18 hemdsboord 19 sneeuwschoen 20 van de 22 kweken 25 in opdracht 26 rookgerei
29 mannetjeshond 30 ondergrondse trein 32 woonplaats 34 kinderdoek 36 jonge militair 37 tussen
(in samenst.) 39 aanslag op ijzer 41 vogelveer 43 aspirant-officier 45 gebouw in Amsterdam
47 deel v.e. gitaar 49 hectoliter 50 Europese taal 52 Romanum Imperium 53 hoge berg
55 gebied met bomen 56 rekenopgave 58 niet tegen 59 leidsel 61 heimelijk kijken 63 broodbeleg
64 watersport.

Oplossingen wk 43
houten vloeren leggen,
renoveren, onderhoud,
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
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Open dag
Yuverta
mbo Helmond
Zondag 13 november
11.00 - 14.00 uur
Kom naar de open dag en maak
kennis met onze opleidingen!
→ Dier
→ Buitensport
→ Voeding- en leefstijladviseur
Yuverta mbo Helmond
Scheepsboulevard 1
5705 KZ Helmond

yuverta.nl/kennismaken
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WIN EEN WAARDEBON
T.W.V. € 10,- VAN
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN
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Nuenen, Hoge Brake 36-40

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.

Winnaar: week 42, Dhr./Mw. L. Buijsen, Nuenen

ADRES
ALERT
BACHELOR
BRAAM
DRAMA
DUVEL
DWEIL
EICEL
ERODEREN
GENERAAL
GIETER
HANDJEVOL
HATEN
KAASMES
KAKIKLEUR
KAUWEN
KERSEN
KEUZE
KITTENS
KLUTS
KRUIMELEN
KWAAD
KWAST
LEESBAAR
LEGERMACHT
MEMORIE
NATIE
NEUSKLANK
NIEZEN
ONGEL
OPIUM
PEKING
SCHIK
SEIZOEN
STAALFUSIE
TROPEN
VERNISLAAG
VESTZAK
VIERTAL
WAGENLOODS
WOONKRANT
ZALIG

