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Programma intocht
Sinterklaas Nuenen
Aanstaande zondag, 13 november, is het zover. Dan komt de Goedheiligman vergezeld door vele Pieten naar Nuenen toe. Het belooft weer een
groot feest te worden.
We beginnen het programma met
een intocht. Om 11.30 uur start Sinterklaas met zijn tocht door Nuenen
vanaf de Brandweerkazerne.
Om 12.00 uur wordt de Goedheiligman officieel ontvangen door de Burgemeester in de kiosk op het Park.
Daar zal Dede Danceballet een aantal

optredens ten tonele brengen. Vervolgens wordt de tocht voortgezet
via de Parkstraat, richting de Vallestap om vervolgens via de Wielewaallaan naar de Hongerman te
gaan. Natuurlijk wordt er ook voor
muzikale opvulling gezorgd en zal de
Sint begeleid worden door diverse
Nuenense muziekverenigingen.

In de middag wordt de sportzaal van
de Hongerman omgetoverd tot een
heus Speelpaleis. Er zijn diverse spellen
en springkussens. Kinderen kunnen
een echt pietendiploma verdienen in
de pietengym, er kan geknutseld worden in de pietenwerkplaats en er kan
gedanst worden in de Pietendisco.

In de zaal van de Hongerman zijn
buggy’s niet toegestaan. Deze kunnen in de kleedlokalen gestald worden. Ook mag er in de zaal niet op
naaldhakken gelopen worden. Wij
vragen iedereen dan ook dringend
hier rekening mee te houden.

Samen maken we er weer
een spetterend feest van!
Op de website www.sinterklaasnuenen.nl en onze Facebookpagina zijn
voorzien van alle actuele informatie.
Mochten er vragen zijn, neem daar
een kijkje of neem contact met ons op.
Tot zondag 13 november.

Begroting 2023 met algemene beschouwingen
in Nuenense gemeenteraad

Op de agenda van de openbare vergadering staat ook de meerjarenraming voor de periode 2024-2026. De
gemeenteraadsleden kunnen vragen
stellen en burgemeester Maarten
Houben en de wethouders Bertje van
Stiphout, Sandor Löwik, Ralf Stultiëns
en Niels Wouters komen met reacties.
De vergadering is in de raadzaal in
het Klooster en wordt live uitgezonden door de Lokale Omroep Nuenen.
Nu zuinig zijn….
De wethouder van financiën, Bertje
van Stiphout van D66, zegt in het
voorwoord van de begroting: “De begroting is op orde, namelijk meerjarig
structureel en reëel in evenwicht. Tegelijkertijd zijn er binnen de raad en
het college zorgen over de schuldenlast en het risicoprofiel van de gemeente. Daarom zijn we terughoudend met het opvoeren van nieuw
beleid en het doen van nieuwe inves-

teringen. Daarnaast willen we de aankomende jaren een buffer creëren om
zodoende de financiële positie van de
gemeente te versterken.” En de wethouder vervolgt: “Door nu zuinig te
zijn en een buffer te creëren, heeft de
raad in de toekomst meer financiële
armslag bij het nemen van besluiten.”
Resultaten boeken…
Het is de eerste begroting van de
nieuwe bestuursperiode. Het college
van burgemeester en wethouders (B
& W) wil deze periode vooral doen,
resultaten boeken en besluiten die
zijn genomen in de vorige bestuursperiode gaan uitvoeren. Bekende
voorbeelden van ‘hoofdpijndossiers’
zijn: sporthal de Hongerman, het
Klooster, bundelroutes en huisvesting van Sinti. De plannen voor grote
distributiedozen in Eeneind-West en

de huisvesting van 500 vluchtelingen
op Eeneind-Gulbergen levert aardig
wat hoofdbrekens op. Wel vraagt het
college van B & W zich hardop af:
kunnen we de besluiten nog uitvoeren binnen de financiële kaders? Is
bijstelling van de plannen noodzakelijk en/of mogelijk? Of moeten we kijken naar andere scenario’s?

WEEKDIENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:

____________________________

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

TEL. 088 - 876 51 51

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

OPENSTELLING IN NUENEN:

Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.

De vier Nuenense wethouders v.l.n.r. Bertje van Stiphout, Sandor Löwik, Niels Wouters
en Ralf Stultiën
(foto Cees van Keulen)

DEZE WEEK:

Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

v.a. 13 jaar

Zilveren
erepenning voor
zwemvereniging
Revak Nuenen
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Gala des Princes

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper herfst 2022.indd 2

13 goede doelen
blij gemaakt met gulle gift

29-08-2022 08:20

Gooide corona eerder roet in het eten, dit jaar mochten gelukkig weer alle remmen los op het normaal tweejaarlijkse ‘goede doelen feestje’ van de
Nuenense Oud-Prinsen; het Gala des Princes. De locatie was voor het
eerst anders dan die van eerdere edities. Stond de feesttent vroeger achter Restaurant de Collse Hoeve, nu was het parkeerterrein van voetbalclub RKSV Nuenen dé plek voor dit grootse festijn, verspreid over maar
liefst twee dagen.
De aftrap vond plaats op zaterdagavond met een chique gala voor 400
gasten. Gasten die voorzien werden
van niet alleen heerlijk eten en drinken, maar ook van fantastisch entertainment door onder meer Samantha
Steenwijk en Berget Lewes. Om dit
mee te mogen maken, hadden ze wel
diep in de buidel moeten tasten voor
het goede doel; de reden van deze
avond. Tussen de optredens door
veilde Fons Linders, om nog meer
geld te genereren, nog een aantal
prachtige ‘hebbedingen’, waaronder
een arrangement naar de formule I in
Oostenrijk in 2023. Of het lag aan de
grote hoeveelheid alcohol in de galagangers of aan de veilingstukken
zelf; er werd flink geboden en de teller stond dan ook al snel op € 60.000,Dit bedrag werd verdeeld onder drie

goede doelen (Voedselbank, Stichting Leergeld en Fietsmaatje) op de
zaterdag en 10 goede doelen op de
zondag, toen het feest verder ging
met een middag voor de ouderen,
gehandicapten en minder bedeelden in Nuenen. Onder het motto
Dwèrs vur mekaar zorgden de oudprinsen ook hier weer voor een fantastisch evenement. Met een drankje,
een hapje, een loterij gepresenteerd
door nu nog Prinses Femme, optredens van twee Nuenense jonge talenten: Anouk Scheepers en Teun de
Rooij, het Hermenieke en een meer
dan grandioos Van Binsbergen Trio.
Het Gala des Princes was wederom
een groot succes! Heren en Dame
Oud-Prinsen, chapeau voor wat jullie
neerzetten!

Foto Lavfotografie

Word jij vrijwilliger tijdens Dwèrs op het ijs?
Zonder vrijwilligers is er geen schaatsfeest mogelijk tijdens Dwèrs op het
ijs in de kerstperiode. Zo simpel is het! Vele Nuenenaren hebben zich al
enthousiast aangemeld om de handen uit de mouwen te steken, maar we
kunnen nog wat extra hulp gebruiken. Geef je op door het formulier via
de QR-code te scannen en in te vullen.
Van zaterdag 17 december tot en met
zondag 8 januari 2023 staat het Park in
Nuenen bol van schaats- en curlingplezier en gezelligheid. De stichting
Dwèrs op het ijs runt in die periode
een schaatsbaan en wintercafé, maar
kan dit niet alleen. Dit initiatief drijft
op onze gemeenschap. We organiseren het niet alleen voor jullie, maar
vooral ook mét jullie. Heb jij nog wel
wat uurtjes vrij rond de kerstperiode?
We hebben verschillende diensten en
verschillende taken. Vooral rond de
schaatsbaan zelf is nog hulp nodig

NMK
SINDS 1997

040 - 209 4104
De Pinckart 54 - Nuenen

Noodfonds voor gestegen
energiekosten
In de begroting is rekening gehouden met onder meer: sterk stijgende
bouwkosten, hoge inflatie, rentestijging langlopende leningen en fluctuaties in kapitaallasten. Voor verenigingen is een klein noodfonds
ingericht ten behoeve van (sport)verenigingen die door de gestegen
energiekosten dreigen om te vallen.
Het college van B & W verwacht voor
de jaren 2023, 2024 en 2025 een positief begrotingssaldo.
Raadsvergadering in het Klooster, donderdag 10 november vanaf 19.00 uur,
ook live te volgen via Lokale Omroep
Nuenen.

WONING
KOPEN?

zoekt bezorgers

Om toegang te krijgen tot het Speelpaleis heb je een kaartje nodig. Zonder kaart, geen toegang.

Tot slot wordt dit feest geheel door
vrijwilligers georganiseerd. Wij vragen jullie daarom om tijdens het
feest in de Hongerman de instructies
van de vrijwilligers op te volgen.

Donderdagavond vanaf 19.00 uur vergadert de Nuenense gemeenteraad
over de begroting voor komende jaar. Alle politieke raadsfracties komen
met hun algemene beschouwingen. In de begroting zijn alle taken en activiteiten opgenomen die de gemeente gaat uitvoeren en ook de geldbedragen die de gemeenteraad daarvoor beschikbaar stelt. De raad wordt
gevraagd om de begroting vast te stellen.

Rond de Linde

Geslaagd
jubileumconcert
Nuenens
Mannenkoor

voor de kaartverkoop, de schaatsverhuur, het slijpen van de schaatsen en
het toezicht op de baan zelf. Maar ook
in de horeca in het Wintercafé zijn
handjes nodig. Ga naar www.dwersophetijs.nl of scan de QR-code om je
aan te melden als
vrijwilliger.
Samen maken
we Dwèrs op het
ijs tot een sportief en gezellig
feest voor jong
en oud!

Weverkeshof
wordt weer
Sinterklaashof

ROND DE LINDE week 45

Donderdag 10 november 2022

Gemeente
Nuenen

Nuenen

GEMEENTEBERICHTEN
laan tussen Laan van Gherwin en de A270. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 20.00 tot 06.00 uur.
Tijdens deze wegwerkzaamheden is er kortdurend verkeershinder.

Tijdens het agendeerde onderwerp kunnen insprekers in
de eerste termijn hun menig geven over het onderwerp,
waarna raads- en burgerleden aanvullende vragen kunnen
stellen.

Bovenstaande planning is afhankelijk van de weersom- De vergadering is ook live te volgen via nuenen.raadsinstandigheden. We vragen uw begrip hiervoor. Voor vragen formatie.nl/Live en LON TV.
kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum
via telefoonnummer (040) 263 16 31.

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.

START SLOOP PANDEN
PARKSTRAAT-VOIRT

Donderdag 17 november om 13.30 uur komt de commissie Straatnaamgeving in openbare vergadering bijeen in
Vanaf maandag 7 november start projectontwikkelaar Van het gemeentehuis.
Wanrooij B.V. met de sloopwerkzaamheden van een aantal panden, gelegen op de hoek van Parkstraat-Voirt.
Op de agenda staat:
De sloopwerkzaamheden duren ongeveer vijf weken. - Het vaststellen van nieuwe straatnaam voor de geOmwonenden kunnen met name geluidhinder verwachplande nieuwbouw aan de Hoekstraat-Eikelkampen.
ten. Na afronding van de sloop wordt het vrijkomende - Vaststellen nieuwe straatnaam (indien benodigd geterrein met gras ingezaaid. Het terrein dat momenteel in
vonden) Project De Mijlpaal.
gebruik is als parkeervoorziening blijft voorlopig in gebruik
als parkeerplaats.
Wilt u aanwezig zijn dan kunt u zich tot donderdag 17 november om 13.15 uur melden bij de receptie op het geWaar kunt u terecht met vragen of opmerkingen?
meentehuis.
Meer informatie over de sloopwerkzaamheden leest u op
onze website www.nuenen.nl/start-sloop-panden-parkstraat-voirt. Mocht u vragen hebben over de sloop van de
panden of overlast ervaren van de werkzaamheden, neem
dan bij voorkeur direct contact op met de namens de
sloopaannemer aangewezen contactpersoon, de heer K.
Banken. Hij is bereikbaar via 06-53 21 80 29.
Heeft u vragen over de voorgenomen ontwikkelingen
Parkstraat-Voirt neem dan contact op met de heer L. Remeijsen van bouwbedrijf Van Wanrooij, via 073-534 04 00
of mail hem via laurent.remeijsen@vanwanrooij.nl

NUENEN VEILIG

Heeft u vragen over de (gemeentelijke) procedures? Neem
dan contact op met Daniel van Schijndel, via d.vanschijndel@
Donkere Dagen Offensief weer van start
nuenen.nl
De duisternis is de beste vriend
van een inbreker. De klok is
verzet, de dagen worden korter, het aantal inbraken gaat
stijgen. Donkere dagen bieden
inbrekers veel voordelen. Zo
weet een inbreker bij een onverlicht huis gemakkelijk dat er
niemand thuis is en kan een
inbreker in een onverlichte woning makkelijker ongezien zijn slag slaan. De piek van het
aantal inbraken ligt rond de feestdagen. Wist u bijvoorbeeld dat op tweede kerstdag de meeste inbraken gepleegd worden?

VERKEER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan
verschillende bruggen, onderdoorgangen en keerwanden
in Nuenen. Voor de komende twee weken staat het volgende op de planning:

VERGADERING COMMISSIE
STRAATNAAMGEVING

13 NOVEMBER
INTOCHT
SINTERKLAAS

Wekelijkse tips
Elke woning heeft zwakke plekken en inbrekers hebben
daar oog voor. Gelukkig zijn er een hoop mogelijkheden
om uw woning veilig en ‘inbraakproof’ te maken. Om u
met een gerust gevoel de donkere (feest)dagen in te laten
gaan, geven wij u de komende weken tips en informatie.

Zondag 13 november komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar
Nuenen. Om 12.00 uur komt Sinterklaas aan in het park, waar hij
Fietsers en voetgangers over Hemelsepad worden omgeleid. door de burgemeester welkom
geheten zal worden. Iedereen is
welkom om de Sint en zijn Pieten
van 14 t/m 18 november
te begroeten.
- Brug Borchgreve/Donkervoort
- Brug in Looppad/Lobroec
van 7 t/m 11 november
- Onderdoorgang Smits van Oyenlaan (Hemelsepad)

Fietsers en voetgangers over deze bruggen kunnen van
deze bruggen gebruik blijven maken.
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.
Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag!

WEGWERKZAAMHEDEN
SMITS VAN OYENLAAN
Op donderdagavond 10 november worden er werkzaamheden uitgevoerd op het wegdek van de Smits van Oyen-

AFVALWEETJE:

Elke week besteden we aandacht aan een bepaald thema
vanuit een bepaalde invalshoek:
• Wat zijn de meest gebruikte inbraakmethoden en wat
zijn de tips om je hiertegen te beschermen?
• Wanneer loopt een inbreker uw woning voorbij?
• Hoe kan een goed contact met de buren bijdragen aan
het voorkomen van een woningbinbraak?
• Hoe kan een BuurtWhatsApp-groep bijdragen aan veiligheid?
• Wat voor impact heeft een woninginbraak op de slachtDE GRIP-WAGEN (MOBIELE
MILIEUSTRAAT) KOMT NAAR U TOE • offers?
Hoe komt uw woning in aanmerking voor een Politie
Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)?
Op 10 en 11 november kun je weer kapotte of overbodige
spullen inleveren bij de GRIP-wagen in uw buurt. Een oud
koffiezetapparaat, lege batterijen, kapotte lampjes? U hoeft We delen de wekelijkse tips op onze website, social media
er niet meer voor naar de milieustraat maar kunt ze ge- en in de gemeenteberichten van Rond de Linde. Meer wewoon gratis inleveren bij de GRIP-wagen. Blink zorgt ver- ten of alvast wat tips lezen? Ga naar www.maakhetzenietvolgens voor afvoer naar de milieustraat. Bekijk op onze temakkelijk.nl of www.politiekeurmerk.nl/preventietips.
website wat u precies in kunt leveren en waar en hoe laat
de GRIP-wagen in uw buurt staat: www.nuenen.nl/grip- Deze week: Inbraakmethode cilindertrekken
mobiele-milieustraat
Een inbreker draait een geharde stalen schroef in de cilinder. Daarna
wordt de cilinder door middel van een
zogenaamde kerntrekker zoals bijvoorbeeld een klauwhamer uit het
Op woensdag 16 november is er
beslag getrokken.
om 19.30 uur een extra oordeelsvormende avond, in de commissiekamer
Voorkomen door:
van het gemeentehuis.
Breng een veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging, of
een cilinder SKG 3 sterren aan. Het veiligheidsbeslag met
Het agendapunt is:
kerntrekbeveiliging is inmiddels ook een eis geworden
Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

RAADSINFORMATIE

Plasticfolie dat om tijdschriften of
Wilt u inspreken?
reclamefolders zit horen niet bij het oud papier. Meld u aan vóór dinsdag 15 november 2022 om 12.00 uur
Deze mogen in het plastic afval (PMD).
via nuenen.nl/doe-kijk-en-luister-mee - spreekrecht
of mail naar griffie@nuenen.nl
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Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw
“BUITENGEWOON BINNENWERK”
•
•
•
•
•
•

Winkel/-& Horeca-inrichting
Kantoorinrichtingen
Kasten & Wanden
Balies
Keukens & Badkamers
Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie
specialist van
Nuenen en omgeving.

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Al 12 jaar ervaring!

AB

Kant en klare Hachee
uit eigen keuken, onze Topper!

www.slotenmakerKBS.nl

JE

KOOP

"3 soorten"

100 gr Gebraden Gehakt +
100 gr Zeeuws Spek .........................

3,25
Hackfleish Strudel
1,98
4 Kalfs Burgers
6,95
Met Goud bekroonde Rookworst
5,95
Hachee met Rode Kool en Puree
6,50
Voor als het goed moet zijn!
............. 100 gram

afscheidsbegeleiding

hans vervuurt

.............................

:
ers
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I
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er 1 erplic teren ?
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v
040 - 843 853 0
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s
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info@slotenmakerKBS.nl

7,95

4 Gepaneerde Schnitzels ....

 Beatrixstraat 31
5671HE Nuenen

D

OO
OP BR

L

SPECIA

JE

KOOP

2 stuks .............................................................

 06 - 34 68 45 55
 afscheidsbegeleider.nl

"Uit eigen keuken" .........................................
Informatie
verspreiding:
040-2831200
admin@ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp
tot en met
verspreiding
van uw folders!

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel

TOT ZIENS BIJ

K

GEMA

Reclames geldig
t/m zaterdag a.s.

EVERT TEBAK

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

keurslager

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

in
Gespecialiseerdvloeren
et
traditionele park

Laar 1
5674 RC Nuenen
Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

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

WIJ BIEDEN ZOWEL
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN
VAKKUNDIG ONDERHOUD EN
EERLIJKE REPARATIES AAN

Zin in een bijbaantje!

PER D
IRECT

Dwèrsklippels gezocht!
Vind jij het leuk om dagelijks in contact te komen met ondernemers en ben je
een tikkeltje eigenwijs?

TE HUUR IN NUENEN
Bedrijfsruimte voor opslag
of atelier 67m2
Huurprijs: 500 p/mnd
- Toegang tot bedrijfsruimte via roldeur of centrale entree
- Onderdeel van bedrijfsverzamelgebouw met
gezamenlijke voorzieningen
- Gunstig gelegen op kleinschalig bedrijventerrein Spegelt
nabij A2 en A50

Rond de Linde is op
zoek naar bezorgers:
Nuenen
Noord - Oost - Zuid
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op:
woensdagmiddag en/of donderdag
Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl
€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.

- Bestemming ter plaatse bedrijventerrein voor bedrijven
t/m categorie 3.2

Bel voor meer informatie: 040-3034400

Kunststof-, aluminiumen houten kozijnen

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

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

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

Als accountmanager heb je dagelijks contact met lokale ondernemers over
de mogelijkheden van digitale advertising. Je denkt met de klant mee en
informeert hem/haar naar de mogelijkheden. Als marktleider bieden wij altijd
een goed product tegen een zeer betaalbare prijs.
Commerciële ervaring is niet noodzakelijk. Als je een vlotte babbel hebt,
enthousiast en gemotiveerd bent dan zorgen wij voor de juiste opleiding.
Over de functie
Als accountmanager beheer je je eigen projecten van verkoop tot uitzending
van de commercials. Deze worden dan uitgezonden in o.a. supermarkten,
voetbalstadions, tankstations, openbaar vervoer, ziekenhuizen, op
snelwegmasten en bij festivals. Dus van sport tot zorg en van retail tot
feestjes, alles is mogelijk.
Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Een vast basissalaris van € 2000 bruto per maand
Een goede bonusregeling met al snel € 500 - € 700 per maand extra
Maximaal 29 vakantiedagen
Fulltime of parttime (>20 uur)
Regelmatig personeelsuitjes.
Interne opleiding en goede begeleiding
Een goede pensioenregeling

Jouw profiel
•
•
•
•

Je beheerst de Nederlandse taal
Je hebt een vlotte babbel
Je hebt humor
Je hoort jezelf graag praten

Herken je jezelf in bovenstaand en heb je geen zin om een brief en CV te
sturen dan komen wij graag in contact met jou. Bel naar 040 237 75 25 en
vraag naar Marcel.
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Schuif even aan tafel bij Ria van Santvoort

Motto: Elke druppel telt…
Mijn naam is Ria van Santvoort, geboren en getogen in ons mooie dorp
Nuenen. Al 41 jaar woon ik met veel genoegen in een boerderij aan de
Beekstraat 39 ( oudste straat van Nuenen).
Tot voor kort was ik docent aardrijkskunde op het Strabrecht College in
Geldrop. Onderwerpen als Milieu, Klimaat en Water werden jaarlijks behandeld ter voorbereiding op de
School- en Landelijke examens.
Zodoende kwam ik in aanraking
met Waterschap De Dommel. In
maart 2019 deed ik voor het eerst
mee aan de Landelijke Waterschapsverkiezingen op de lijst van de Algemene Waterschaps Partij. Ik werd beëdigd als commissielid Watersysteem; heb me de afgelopen jaren ingelezen, verdiept en veel projecten
bezocht, die het Waterschap De
Dommel nu uitvoert of inmiddels
heeft afgerond.
De afgelopen zomer was de warmste
zomer sinds 1976. Er viel nauwelijks
neerslag. Beken staan nog steeds
droog, de waterstand in de rivieren is
nog altijd te laag. Waterschap De
Dommel zal er de komende winter alles aan doen om het waterpeil weer
te verhogen, door zo veel mogelijk
water vast te houden. Dit behoort tot
een van de vele taken van Het Waterschap. Daar zal ik u aan de hand van
een PowerPoint presentatie de taken
van het Waterschap nader toelichten.
Ook hoe we als inwoners van Nue-

nen, ons meer bewust gaan worden
van ‘Zuinig omgaan met Water’.
Ria van Santvoort.
Commissielid Watersysteem Algemene Waterschaps Partij.
Waterschap De Dommel.
Vrijdagmiddag 11 november, van
13.30 tot 15.30 uur in ‘t Trefpunt, in Het
Klooster in Nuenen. Toegankelijk zonder vooraanmelding voor iedereen die
interesse heeft in dit actuele thema:
ons water. Toegangsprijs € 2,-. Leden
van Senergiek krijgen € 1,- korting.

PromsFestival start voorbereiding
tweede editie en heeft nog vacatures
Na een zinderende eerste editie van het Promsfestival@TheLake in Nuenen is de organisatie alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de
tweede editie. Deze vindt plaats op 1, 2 en 3 september 2023. Kaarten zijn
via de website te koop.
Vacatures orkest
Vrijwel alle deelnemers hebben aangegeven volgend jaar graag weer
mee te willen doen. Toch zijn er enkele
vacatures. Er wordt gezocht naar: 2 tot
3 trombonisten, 2 tot 3 violisten en 2
backing vocals (tenor/alt). Om in aanmerking te komen voor deze plekken
in het orkest, mag je een eigen stukje
muziek naar keuze komen voorspelen
op zondag 27 november 13.00 uur of
zondag 4 december 13.00 uur in het
Parkhotel Auberge Vincent te Nuenen. Je zult beoordeeld worden door
dirigent/arrangeur Rob van Reijmersdal. Wil je shinen in 2023 op het podium van het PromsFestival@TheLake? Stuur dan een bericht aan info@
promsfestival.nl of zoek het nieuwsbericht op onze website www.
promsfestival.nl en vul het formulier
in.
Audities solisten
Ook solisten zijn van harte welkom
om van zich te laten horen. Er zullen
tijdens de tweede editie meer nummers ten gehore gebracht worden,

dus er is plaats voor meer solisten.
Daarnaast is het altijd prettig om uit
een flinke poule solisten te kunnen
putten, zodat alle muziekgenres en
-stijlen gedekt kunnen worden. Behalve de geweldige solisten uit de
eerste editie worden dus ook anderen uitgenodigd om op zondag 24
november of 4 december van 11.00
uur tot 13.00 uur in het Parkhotel Auberge Vincent te Nuenen van zich te
laten horen.
Interesse? Stuur een mail naar info@
promsfestival.nl of gebruik het inschrijfformulier op www.promsfestival.nl. Je ontvangt een overzicht van
een aantal nummers waaruit je kunt
kiezen om te komen voorzingen. Er
wordt gezocht naar lokaal en regionaal talent. Dus lees je dit artikel en
wil je het onder de aandacht brengen
bij iemand? Graag! In ieder geval tot
ziens bij het tweede PromsFestival op
1, 2 en 3 september 2023!
Foto’s: AWLD fotografie Alexander van
der Dussen

ACTIVITEITENAGENDA
WOENSDAG 9 NOVEMBER
14.30 - 16.30 uur Middagbijeenkomst over vrede en recht, Regenboogkerk Nuenen
DONDERDAG 10 NOVEMBER
Dag van de Mantelzorg, CMD 040-2831675
09.30 - 11.30 uur GPS-wandelingen op uw Android smartphone Computercafé Nuenen –
Bibliotheek Nuenen
14.00 - 17.00 uur Cabaret speciaal voor mantelzorgers, Het Klooster, Park 1, Nuenen
VRIJDAG 11 NOVEMBER
13.30 - 15.30 uur Senergiek lezing Schuif even aan tafel bij Ria van Santvoort, t Trefpunt van
Het Klooster
20.00 uur
Rikken, Supporters Club RKSV Nuenen
ZATERDAG 12 NOVEMBER
20.00 uur
Prinsenbal CV De Wetters, MFA, De Koppel 7, Nederwetten
20.30 uur
Rob Scheepers met ‘Bekant’ (try-out), Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout
ZONDAG 13 NOVEMBER
11.00 uur
Muzikale workshop Mannenkoor Nuenen, Watermolen van Opwetten,
Nuenen
11.00 - 18.00 uur Intocht van Sinterklaas, op diverse locaties te Nuenen
13.30 en 15.30 uur Sints Speelpaleis, Sporthal de Hongerman
14.00 uur
Soulzangeres YaDonna West en Paulus Schäfer, Café De Stam, Gerwen
(reserveren: 06-53965925)
15.11 uur
Prinsenbal Raod van Zatterdag, Parkhotel Auberge Vincent
19.00 uur
Soulzangeres YaDonna West en Paulus Schäfer, Café De Stam, Gerwen
(reserveren: 06-53965925)
DINSDAG 15 NOVEMBER
20.00 uur
Lezing Ad Havermans IVN, Klooster Nuenen
WOENSDAG 16 NOVEMBER
13.30 - 16.00 uur Repair Cafe Lieshout geopend, Het Dorpshuis, Lieshout
19.30 uur
Sinterklaas Kienen, Dorpshuis Lieshout
DONDERDAG 17 NOVEMBER
09.30 - 11.30 uur Arduino en het Internet of Things, zelf besturingen maken Computercafé
Nuenen – Bibliotheek Nuenen
VRIJDAG 18 NOVEMBER
18.00 uur
Ittemee, D’n Heuvel, Gerwen. Aanmelden: ittemee.wlg@gmail.com
20.00 uur
De Lindespelers: De 7 van de Breakfast Club, Het Klooster.
Reserveren via: www.lindespelers.nl.
ZATERDAG 19 NOVEMBER
10.00 - 17.00 uur VVN afd.Nuenen Fietscontrole, Winkelcentrum KernKwartier
14.11 uur
Jeugdprinsenbal bij CV De Narre-kappen, D’n Heuvel in Gerwen
14.15 - 16.45 uur Workshop kerstkaarten maken, Dorpshuis Lieshout
20.00 uur
De Lindespelers: De 7 van de Breakfast Club, Het Klooster.
Reserveren via: www.lindespelers.nl.
20.11 uur
Prinsenbal Gerwen, D’n Heuvel in Gerwen
T/m wo 9 nov.:
Elke zondag:

Week van de Pleegzorg 2022
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, ingang van het EMK terrein aan
het Wettenseind
13.30-15.30 uur WLG Inloop, D’n Heuvel Gerwen.
Elke maandag:
13.30 tot 15.30 uur Elke eerste maandag van de maand: een creatieve 		
inloop 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.

Fietsverlichtingscontroles
in Nuenen

Kippenvel tijdens try-out
De 7 van de Breakfast Club

Fietsen zonder licht in het donker
is levensgevaarlijk. Zonder fietsverlichting ben je slecht zichtbaar
voor het andere verkeer en kun je
zelf ook minder goed zien. Met
goede verlichting neemt het risico
dat je in het donker wordt aangereden met 20% af.

De grote zaal van Scarabee ziet er op vrijdagavond wat saai en sfeerloos
uit. 7 jonge acteurs brengen daar verandering in. Tijdens de eerste tryouts voor de nieuwe productie van de Lindespelers weten ze het kippenvel op de armen te spelen van het aanwezige publiek én van hun
medespelers.

VVN afd. Nuenen houdt met medewerking van de Nuenense Fietsersbond en
Wielershop Rubino weer voor iedereen
gratis controle van de fietsen:
zaterdag 19 november van 10.00 –
17.00 uur Winkelcentrum KernKwartier;
zaterdag 26 november van 10.00 –
17.00 uur Parkhof/Parkstraat.
Van 10.00 – 17.00 uur kunt u hier uw
fiets gratis laten controleren op werkende verlichting en reflectie. Waar
mogelijk zullen wij uw fiets repareren.
Meer informatie op: https://vvn.nl/
fietsverlichting
Rijden zonder licht kan u een boete opleveren van € 60,- en geen reflectie op
trappers, of wielen of rode achter reflector levert een boete op van € 40,- en
daar komt altijd € 9,- administratiekosten bij.

De 7 van de Breakfast Club is een
nieuwe theaterproductie waarin
goed zichtbaar is waar jongeren mee
te maken hebben als ze volwassen
worden. Ze moeten zich staande
houden tegenover anderen, maken
fouten waarvoor ze de consequenties moeten accepteren en zijn zoekende naar hun identiteit.
Het levert vooral veel herkenbare,
grappige en ontroerende situaties
op.
De snel wisselende emoties leggen
de lat hoog voor de spelers, maar zijn
een genot om naar te kijken. Er wordt

met veel energie gespeeld en dat is
ook hard nodig. 9 spelers nemen je
mee in de harde rollercoaster van de
middelbare school, zetten de zaal op
zijn kop en ontroeren je met een eerlijke kijk in de problemen waar iedere
puber mee kampt: ouders!
Als de eerste try-outs dit niveau al laten zien en voelen, belooft het wat
voor de voorstellingen. Van 18 tot 20
november speelt ‘De 7 van de Breakfast Club’ in het Klooster. Kaarten
voor deze theaterprimeur zijn te reserveren via www.lindespelers.nl

Zie ook onze Nuenense site: https://vvn.
nl/in-je-buurt/noord-brabant/nuenen.
Voor vragen: vvn.nuenen@onsnet.nu.

Het beste gelezen
weekblad
van Nuenen
Bel of mail: 040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl
De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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Geslaagd jubileumconcert
Nuenens Mannenkoor
Afgelopen zaterdag, 5 november vond in Het Klooster voor een afgeladen volle theaterzaal het Pieter Fitters Jubileumconcert van het Nuenens
Mannenkoor plaats. In zijn openingswoord memoreerde voorzitter Pieter Loeffen dat in april 1997 een viertal mannen besloot tot oprichting
van een mannenkoor.
Nu, 25 jaar later, neemt het Nuenens
Mannenkoor een niet meer weg te
denken plaats in de culturele Nuenense gemeenschap. Daarvoor werden koor en bestuurslid Cees van der
Kolk door wethouder Ralph Stultiëns
geëerd met een gemeentelijke erepenning in brons (zie elders in dit
blad). Maar niet alleen het koor jubileerde, maar liefst 7 koorleden hebben dit jaar ook de zilveren status bereikt en zijn al 25 jaar lid van het koor.
Aan hen werd als dank door de weduwe van de naamgever van dit concert een zilveren muziekspeld uitgereikt.
Met een ‘Hiep, hiep, hiep hoera’ van
het koor werden jubilarissen geëerd
en het concert geopend. Onder de
bezielende leiding van Paul Hotterbeekx en vakkundig op de piano begeleid door Jos van Erp nam het Nuenens Mannenkoor het eerste deel
van het concert voor haar rekening.
Er werd afgetrapt met een drietal min
of meer religieus getinte liederen,
waarna het concert verder ging met
nummers uit de jaren 60 en 70. Nummers als When I’m Sixtyfour en Sloop
John B ontlokten enthousiaste reacties bij het publiek en riep bij velen
nostalgische jeugdherinneringen op.
Absolute uitsmijter voor de pauze
was de legendarische Bohemian
Rhapsody.
Na de pauze was het de beurt aan
gastkoor Sincère uit Son en Breugel.
Onder leiding van dirigent en arrangeur Angelo Smulders bracht dit
koor een programma, dat men had
willen brengen bij de opening van
het Vestzaktheater in Son en Breugel.
Door een grote corona-uitbraak binnen het koor kon dat toen niet doorgaan, des te fijner vonden zij het om
eindelijk weer eens voor publiek te
mogen optreden. Hun gevarieerd
programma dat via Nederland, New
York, Zululand de halve wereld over
reisde, werd ook hooglijk gewaar-
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deerd door het publiek. Na afloop
van het concert werd op het Rabobankplein het ‘toetje’ verzorgd door
de Nuenense zangeres Paula Snoeren, die erin slaagde met haar prachtige gezang, een groot deel van het
publiek tot in de kleine uurtjes de
dansvloer op te krijgen.
Het Nuenens Mannenkoor kan terugzien op een zeer geslaagde jubileumviering. En wilt u zelf ervaren hoe het
is om in zo’n geweldig koor te zingen,
kom dan naar de muzikale workshop
op zondag, 13 november om 11.00
uur in de Watermolen van Opwetten.
Het is geheel gratis en verplicht u tot
niets.

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

&

Nuenen
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Marcel Hermans
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Erepenningen voor
Nuenens Mannenkoor
en Cees van der Kolk

VERGUNNINGEN PERIODE
02-11-2022 EN 08-11-2022
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl)
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

NMK
SINDS 1997

Op zaterdagavond 5 november ontvingen zowel het Nuenens Mannenkoor alsmede jubilaris Cees van der Kolk vanwege het 25-jarig jubileum,
een bronzen erepenning van de gemeente Nuenen.
Het Nuenens Mannenkoor is opgericht in 1997. Dit koor van ongeveer
40 mannen brengt tijdens feestelijke
optredens en concerten zang ten gehore uit een breed internationaal repertoire, variërend van opera, sfeerliederen tot volksliederen. Ook brengen zij geestelijke liederen ten gehore tijdens kerkelijke hoogtepunten
zoals de hoogmis op eerste kerstdag
in de H. Clemenskerk in Nuenen. De
repetitieavonden zijn iedere maandagavond in Het Klooster. Nieuwe
koorleden kunnen een zangopleiding volgen.
De heer Cees van der Kolk viert dit
jaar zijn 25-jarig jubileum als bestuurslid van het jubilerende Nuenens Mannenkoor. Daarnaast heeft
de heer Van der Kolk verdiensten opgebouwd op andere terreinen. Van
1977 tot 1994 was hij 17 jaar bestuurslid bij tennisvereniging Wettenseind. Vanaf 2001 tot heden, ruim
20 jaar, levert hij hand-en-spandiensten (o.a. muntverkoop) bij het evenement Bloem en Tuin. Van 2004 tot
2011 was hij 7 jaar marshall bij Golfclub de Gulbergen. Vanaf 2017 tot
heden is hij lid van de Werkgroep
Huurders Het Klooster. Vanaf 2018 tot
heden is hij lid van de verenigingsraad bij seniorenvereniging PVGE
Nuenen.
Met deze bronzen gemeentelijke onderscheidingen wil het gemeentebe-

Gemeente
Nuenen

stuur, uit naam van alle inwoners, zijn
waardering en erkentelijkheid uitdrukken.

Zelfhulpgroep
Heb jij last van sociale angsten en
ben je overgevoelig voor afwijzing?
Voel je je heel erg eenzaam en heb je
een extreem laag zelfbeeld? Misschien vertrouw je andere mensen
niet en/of onderneem je geen activiteiten uit angst. Wil je daar graag
over praten met lotgenoten?
Deze zelfhulpgroep is bedoeld voor
mensen die dagelijks worstelen met
de symptomen van ontwijkende
persoonlijkheidsstoornis. Mensen
die bereid zijn om aan hun herstel en
acceptatie te werken. Je mag aansluiten voor, tijdens en na een behandeltraject.
Aanmelden:
Voor meer informatie over de groep
of om je aan te melden kun je contact
opnemen met: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl / 040-2118328 / www.zelfhulpnetwerk.nl.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Beekstraat 18
Plaatsen van zonnepanelen
Jhr Marcus v. Gerwenlaan 14 Renoveren / uitbreiden van een bestaande
woning
Plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel
Voirt 19
Wijzigen van het gebruik van een bijgebouw
Sleedoornlaan 27
(gedeeltelijk) als zelfstandige woonruimte
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Splitsen van een woning in twee woningen
Beekstraat 29
‘t Zand 1-58
Bouwen van 58 woningen in Nuenen-West
veld E
Legaliseren van een vijver, perceel D 4341
Eeneind 32
Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Collse Hoefdijk
Plaatsen van diverse bouwwerken ten
ongenummerd
behoeve van mitigerende maatregelen,
C 2994
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

Zelfhulpgroep NAH Young
zoekt nieuwe contactpersonen
Niet Aangeboren Hersenletsel komt ook bij jongeren voor. In Helmond is
een zelfhulpgroep actief voor jongeren met NAH. Zij zijn op zoek naar een
tweede contactpersoon, dat is iemand die niet alleen deelnemer is, maar
ook kartrekker van de groep.
Wil jij graag in contact komen met lotgenoten en ook iets voor anderen betekenen? Neem dan contact op met het Zelfhulp Netwerk door te bellen naar
040-2118328 of te mailen naar eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl. Kijk voor meer
info op www.zelfhulpnetwerk.nl.

Wereldlichtjesdag Nuenen

De dag van het overleden kind
Op Wereldlichtjesdag, zondag 11 december om 19.00 uur, worden wereldwijd overleden kinderen herdacht door hun namen te noemen en
een kaarsje voor hen aan te steken. Zo ontstaat een golf van licht en
verbondenheid in alle tijdzones over de hele wereld. In het gehele
land worden hiervoor herdenkingen georganiseerd en ook in Nuenen
is dit een jaarlijks terugkerende bijeenkomst.
Het verlies van een kind, hoe oud
hij/zij ook was en hoe lang geleden dit ook gebeurde, draag je als
ouder en als familie altijd met je
mee. Daarom gaan wij op zondag
11 december in een warme sfeer
stilstaan bij al diegenen die wij
dan herdenken, om hen allemaal
weer even extra dichtbij te voelen.
Dit jaar vindt deze herdenkingsbijeenkomst plaats in het Van
Goghkerkje aan Papenvoort 2a.
De inloop is vanaf 18.30 uur. De
bijeenkomst begint om 18.45 uur.
De inhoudelijke regie en presentatie is wederom in handen van ritueelbegeleider Michelle van
Hout. Dit jaar zal Joep Hoedemakers, singer/songwriter uit Nuenen deze bijeenkomst muzikaal
opluisteren. De avond wordt ingeleid door pianist Roger Smilde.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelding
voor deelname kan door een mail
te sturen naar Michelle van Hout
info@michellevanhout.nl of via het
contactformulier op haar website
www.michellevanhout.nl
onder
vermelding van uw naam en uiteraard de naam van degene(n) die
u wilt herdenken.
Als u de bijeenkomst via de

Kaarsjes branden bij eerdere bijeenkomsten Wereldlichtjesdag Nuenen in
het Boordhuys
livestream wilt volgen, dan is dat ook
mogelijk (dit wordt verzorgd door
LON), graag bij aanmelding vermelden.
De bijeenkomst duurt tot ongeveer
19.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid voor een samenzijn. De Wereldlichtjesdag-bijeenkomst wordt jaar-

lijks mede mogelijk gemaakt door
een subsidie van de Gemeente
Nuenen en vindt plaats onder de
vlag van Stichting Two Tone, een
ideële stichting uit Geldrop, die
projecten ontwikkelt op het gebied van kunst en cultuur, met
name voor kinderen en jongeren.
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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
RG Lieshout, telefoon 06- WWW.SBNBOUW.NL
48273718.
Stichting LEVgroep Nuenen
F E E S T J E ? HUUR: afd. Vluchtelingenwerk
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; zoekt vrijwilligers om vluchAbraham/Sarah € 35,-; Mu- telingen te begeleiden en
ziekinstallatie € 30,-; Partytent hun de weg te wijzen binvanaf € 25,-; Verwarming, nen de Nuenense samenleDrankkoelers, tafels en stoe- ving. Voor meer informatie:
len etc. Bezorgen mogelijk. De LEVgroep Berg 22c. Tel.
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 040-2831675 ma. t/m do.
49, Helmond, 0492-510855 of van 9.00 - 16.00 uur en vrij.
06-27175412. www.ikgeef- van 9.00 - 12.30 uur.
eenfeestje.nl
ANDO ONTZORGT DOOR:
ERVAREN ARTS verricht Verhuizing, Ontruiming
rijbewijskeuring bij u NIEUW EXTRA: texen apthuis! Tel. 040-2844993. partement/woonhuis voor
senioren. Afvoeren vloerbeAangeboden: Huishoude- dekking. Tel: 06-28832682
lijke hulp Tel. 06-13707346. www.ando-verhuisservice.nl
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Kruiswoord
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06-1880 8690

www.abonne.nl
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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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TE KOOP: 4-wielige stabiele
SCOOTMOBIEL. Merk Sterling
S700. 2x 55A accu’s. Vraagprijs
e 495,-. Tel. 0634713369.

41

47

51

55

Verticaal:
1 vlot 2 uitroep van pijn 3 vingerwijzing 4 onderwerp 5 afwezig 6 metaalslak 7 eikschiller
8 zandheuvel 9 namiddag 10 werkweigeraar 13 sporenplantje 16 geheel gevuld 18 zuiver
19 huwelijkspartner 20 gymnastiektoestel 22 gaaf 24 een beetje 26 torenomgang 29 riv. in Parijs
31 oostzuidoost 33 insect 36 harde steensoort 37 eikenschors 38 gecastreerd paard 39 deel v.d.
dag 40 wijnglas 41 kuiltje op een golfbaan 42 zeer 43 voorgerecht 45 borstbeen 49 drinkbakje
51 beginstreep 52 duinvallei 53 steltvogel 56 honkbalterm 57 insect 59 civiel ingenieur 62 nikkel.
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34

44
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Horizontaal:
1 edelmetaal 6 trammelant 11 voorzetsel 12 body mass index 14 schaal 15 Oude Verbond
17 werknemers 20 British Airways 21 insect 23 leerkracht 24 Oosterse braadpan 25 intrige
27 voorzetsel 28 landbouwwerktuig 29 Japanse rijstwijn 30 voorkant 32 zitbad 34 aan Zee
35 Chinese munt 37 heel groot 40 riv. in Frankrijk 44 oorlogsgod 46 bolgewas 47 onderofficier
48 later 50 puntbaardje 51 door middel van 54 bitter vocht 55 als boven 56 opbrengst 58 per adres
59 regieteken 60 Engels bier 61 elektrisch geladen deeltje 63 telwoord 64 herhaling.

14

18

26

36

8

23

22

25

6

12
17

21

CT KLUS Voor al uw klussen in en om uw huis, tuin
en (koi)vijver. Telefoon 040040 - 209 72 41 2434706 of 06-1058 7405.
Per direct beschikbaar: Me- Voor particulier en bedrijf.
disch Pedicure Alta Grace.
Lekker makkellijk ik kom ook ICT-ER
AAN
HUIS
aan huis! Tel: 06-50571183. helpt graag met uw: KPN
/ Ziggo (TV/Audio) instell.;
Tijdelijke opslag? installatie en versnellen
(nieuwe) computer en aankoop advies en of levering.
Tel. 06-23854915.
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Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas
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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 43, Dhr./Mw. W. Gevers, Nuenen

Complete Woninginrichting
Moderne, tijdloze en exclusieve designinterieurs
inclusief professioneel advies

Nu geopend:
LiS Studio
(Luxe in Sfeer)
Sfeerkamers en
luxe interieurs
naar wens

Verzeker uzelf van het beste advies
bij uw woninginrichting.
De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij het selecteren van de juiste producten, kleuren en materialen. Door uitgebreide kennis van collecties en
merken kunt u ontspannen en ervaart u minder keuzestress. De professional van Profita gaat samen met u op zoek naar de stijl en sfeer van uw ideale interieur.

Maandag t/m zaterdag geopend
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Zondag 13 november
geopend 11.00 - 17.00 uur

V
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G

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

ABERDEEN
ACQUIT
ACUUT
ARMADA
ATLETIEK
BASISIDEE
BEZIT
BIETSER
BRIEF
BUIGING
CHINA
DANKBETOON
FICHE
FINALE
FINNEN
FLUKS
FUSIE
HERKAUWER
IDEALITER
INHALER
INLEVERING
KELDERMOT
KEUEN
KLEIN
KOPRA
LEEGROVEN
LEREN
LUIER
MESTGREEP
MILIEU
NARRENKAP
NETEL
OMBER
PEDDELEN
PIRANHA
POEMA
PROPAGANDA
SCHOKKERIG
SUIKER
VINVIS
WONEN
ZWANGER
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Afscheid nemen

Kerkberichten

begint bij vasthouden wat je lief is.

H. Clemenskerk Nuenen

www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 12 november 18.30 uur:
viering, orgelspel, voorganger pastor
J. Vossenaar.
Zondag 13 november 11.00 uur: viering, parochiekoor, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 12 november 18.30 uur:
Drieka van de Tillaart en familie; Lies
Beekmans – van Stekelenborg.
Zondag 13 november 11.00 uur:
Noor van der Linden – Beltz en Nellie
van der Linden; Stephan Nagelkerke;
Henk Donath en Esther; Jan van
Deurzen; Mart en Corrie Schenkelaars.
Mededelingen
Geen.

St. Clemenskerk Gerwen

www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 13 november om 11.00 uur:
viering met parochiekoor, voorganger pastor R. van Eck.

Misintenties:
Johannes Raijmakers en Johanna
Rooijakkers; Petrus Raijmakers; Wilhelmus Rooijakkers en Elisabeth Bastiaans; Bastiaan Rooijakkers; Sjef en
Lena Saris – Swinkels.
Mededelingen
Geen.

H. Lambertuskerk Nederwetten

www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 13 november om 09.30 uur:
viering, voorganger pastor R. van Eck.

Misintenties:
Piet Coolen; Jan van der Loo.
Mededelingen
Geen.

De Regenboog

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
De voorganger in de dienst van 13
november is ds. Christien Crouwel,
oud-predikant van onze gemeente.
De dienst begint om 10.00 uur en zal
via livestream thuis te volgen zijn.
(www.pgn-nuenen.nl/verbinding).
Er is geen kindernevendienst. De collecte is deze zondag bestemd
voor Edukans, een voorvechter van
ontwikkeling van kinderen in Nederland en in ontwikkelingslanden. Na
de dienst is er koffie en thee. Wij hopen op een inspirerende dienst, waarbij u van harte welkom bent.

paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 10 november 17.30 uur
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Andreas van
Avellino, belijder; gedachtenis van H.
Tryphon, Respicius en Nympha,
maagd, martelaren.
Vrijdag 11 november. Geen H. Mis, H.
Martinus, bisschop en belijder; gedachtenis van H. Mennas, martelaar.
Zaterdag 12 november. Geen H. Mis,
H. Martinus I, paus en martelaar.
Zondag 13 november. 23ste Zondag
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen
Hoogmis.
Maandag 14 november. 18.30 uur H.
Mis, H. Josaphat, bisschop en belijder.
Dinsdag 15 november. 18.30 uur H.
Mis, H. Albertus de Grote, bisschop
en kerkleraar.
Woensdag 16 november. 07.15 uur H.
Mis, H. Gertrudis, maagd.
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').

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

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen

www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet Summorum Pontificum van

We gaan 70 worden
Ja, we worden volgend jaar 70 jaar en willen dat vieren met alle schoolgenoten van het geboortejaar 1953 van de Aloyisius Jongensschool, de Heilig Hart Meisjesschool, Dr. Bakkerschool, Clemenschool Gerwen en St Jozefschool Nederwetten.
We hebben een geheel ander programma dan de vorige keer (65 jaar
reünie) en volgend jaar zaterdag 15
april gaan we proberen het net zo gezellig te hebben als de vorige keer. Er
gaat in de pers nog het een en ander
verschijnen maar je kunt je alvast opgeven (en kijk rond of je nog schoolgenoten kent) voor deze reünie bij
onderstaande personen:

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.

Leo van Tien: GSM 06-54675242 of email leovantien53@gmail.com;
Martje Jansen-van Grotel: GSM 0618462230 of e-mail martjejansen1953@gmail.com;
Hennie Merks: GSM 06-19361967 of
e-mail hmerks@onsnet.nu.
We houden iedereen op de hoogte
over het vervolg!

Getuigen gezocht!
Zaterdag 29 oktober omstreeks
11.20 uur stond ik in de file, komend
vanaf de Kapperdoesweg, ter hoogte van de rotonde bij Coppelmans.
Ik stond stil, met mijn auto gedeeltelijk op het fietspad, omdat er vóór en
achter mij stilstaande auto's stonden.
Er is toen een elektrische step op mijn
auto geknald, die officieel niet mag
deelnemen aan het verkeer. De tegenpartij zegt dat ik reed, terwijl ik
heb verklaard dat dat niet ging i.v.m.
stilstaande auto's voor en achter mij.
De politie is ook ter plaatse geweest.
Ik zoek getuigen die mijn verhaal
kunnen bevestigen, dus dat ik (lang)
stilstond en niet aan het rijden was.
Hebt u het zien gebeuren en kunt u
mijn verhaal bevestigen? Neemt u
dan alstublieft z.s.m. contact met mij
op via telefoonnummer: 06-19200375.
Alvast hartelijk dank.
Ilone van Deurzen-van den Berg

Je hebt een mooi rijk liefdevol leven geleefd.
We zullen je enorm missen.

Mary Overbeeke-Baarsgarst
(Huizenaar)

Rotterdam 19-11-1931

echtgenote van Prof. Ir. J.L. Hans Overbeeke ✝
moeder en oma van
Dorrit en Ad, Merel en Ward, Jasmijn en Glenn, Rick
Mattanja & Eef-Jan, Kay, Kyan
Contactgegevens: Dorrit Vermeeren-Overbeeke
06-31784082 / dorrit.vermeeren@gmail.com

Nieuw: Boekjes & Babbels
in de bibliotheek in Nuenen
voor jong én oud
Georganiseerd door Bibliotheek Dommeldal in samenwerking met LEV
Nuenen

Kerstpakkettenactie ‘Nuenenaren
voor Nuenenaren’ zoekt vrijwilligers
De Kerstpakkettenactie ‘Nuenenaren voor Nuenenaren’ komt steeds
dichterbij. Het is wellicht bij u bekend, het wordt tenslotte al 23 jaar georganiseerd. Er worden jaarlijks meer dan 200 voedselpakketten samengesteld met houdbare producten die gedoneerd worden door het winkelend publiek in de supermarkten in Nuenen. De pakketten gaan naar gezinnen voor wie de inhoud financieel gezien zeer welkom is en die vaak
ook ruim na kerst nog van deze producten een maaltijd samenstellen.
Daarnaast worden er ook aandachtspakketjes en rouwpakketjes verzorgd voor hen die een moeilijk jaar achter de rug hebben.
Natuurlijk kan deze actie niet plaatsvinden zonder de gulle gevers maar zéker
ook niet zonder vrijwilligers! Daarom vragen we uw hulp; zou u uw steentje bij
willen dragen op zaterdag 10 december bij de inzameldag? Vele handen maken licht werk, het kost maar een paar uurtjes van uw tijd. We zoeken ook een
helpende hand voor het inpakken en het bezorgen van de pakketten op de dagen erna.
Neem contact op met Hans Laros via vrijwilligers@kerstpakkettennuenen.nl
om u op te geven of meer informatie te vragen.
Zie ook www.kerstpakkettenactienuenen.nl. We horen graag van u!

Elke derde donderdag van de maand
vindt er een nieuwe editie plaats van
Boekjes & Babbels in de bibliotheek
in Nuenen, bedoeld voor jong én
oud. De eerstvolgende editie staat
gepland op donderdag 17 november. Het thema is dan: Sinterklaas
(met als centrale prentenboek: Dikkie
Dik wacht op Sinterklaas). De activiteit voor kinderen en hun (groot)ouders is volgeboekt op deze datum.
Senioren zijn ook van harte
welkom
Tijdens deze activiteit zetten we ook
de deuren open voor senioren die op
zoek zijn naar wat meer gezelligheid.
De bibliotheek bezoeken is een laagdrempelige manier om andere mensen te ontmoeten. Men kan een kop
koffie drinken, een praatje maken
met anderen en genieten van dat wat
er om hen heen gebeurt of zelfs meedoen aan de activiteit van Boekjes &
Babbels indien gewenst. Voor senioren zijn er op donderdag 17 november nog voldoende (gratis) plaatsen
beschikbaar. U hoeft hiervoor niet te
reserveren van tevoren.
Heeft u zin in een Boekje en een
Babbel?
Bibliotheek Dommeldal en LEV Nuenen organiseren iedere maand een
koffie-uurtje. U kunt gezellig binnen

Utrecht 01-11-2022

Terwijl de 'Rolling Stones' op de
achtergrond speelde,
is onze Frank rustig
ingeslapen.

Frank Kersten
5 Eindhoven, 28 januari 1958
a Eindhoven, 1 november 2022
Broers en zussen
Wij hebben op maandag
7 november afscheid van
Frank genomen.
Correspondentieadres:
Wilgeboorderweg 13, 5641 BR
Eindhoven

Muziek in de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zaterdag 12 november, 15.00 uur.

komen lopen voor een kopje koffie en
een praatje.
Data/tijden:
Donderdag 17 november: 09.00 –
10.30 uur.
Donderdag 15 december: 09.00 –
10.30 uur.
Boekjes & Babbels wordt begeleid
door een medewerker van de bibliotheek en een medewerker van LEV
Nuenen.
Graag tot ziens in de bibliotheek in
Nuenen (Jhr. Hugo van Berckellaan 18).

Orgel en slagwerk, klank en ritme.
Een geweldige ontmoeting van twee
eeuwenoude muzikale tradities in de
Stadskerk St. Cathrien. Muziek heeft
een onmiskenbare invloed op ons.
We worden opgezweept of komen
tot rust bij klank en ritme. Dit alles nu
in één concert.
Het slagwerk is in handen van de Portugees Joaquim Osório die zijn masterstudie afrondde aan het conservatorium in Tilburg. Het orgel wordt bespeeld door Jan Hoegee, masterstudent orgel bij Ruud Huijbregts.
Registratie en betaling via de website
https://www.muziekindecathrien.nl
is gewenst, zodat u zonder extra
wachten het concert kunt bezoeken.
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Dorpsraad Lieshout zoekt
versterking
Dorpsraad Lieshout wil zich graag met veel aandachtgebieden bezig houden en een verbindende factor zijn tussen de Lieshoutse burgers en de
overheid. Vanwege de vele aandachtgebieden is het bestuur op zoek naar
versterking. Extra bestuursleden die de Lieshoutenaren willen helpen,
die de sociale samenhang in het dorp willen versterken en die de leefbaarheid willen verbeteren. Wilt u ook helpen? Neem dan contact op met
de Dorpsraad.
Veel aandachtsgebieden
Het bestuur van Dorpsraad Lieshout
heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden benoemd: gebieden waarmee zij zich bezig willen
houden. Die gebieden zijn zeer bewust gekozen. Ze zijn gekozen omdat ze de grootste invloed hebben op
de missie van de Dorpsraad. Dorpsraad wil immers alles doen om de
leefbaarheid van de kern Lieshout
(als onderdeel van de gemeente
Laarbeek) te optimaliseren. Die specifieke aandachtsgebieden vragen
aandacht en ‘vele handen maken
licht werk’. De raad wil zich daarom
graag uitbreiden om meer aandacht
te kunnen geven aan die verschillende terreinen.
Afspiegeling van de bevolking
Dorpsraad Lieshout roept dan ook
alle Lieshoutenaren op om te komen
helpen: alle handen zijn immers welkom! Dorpsraad Lieshout wil óók
graag een afspiegeling zijn van de
Lieshoutse bevolking. Vanwege de
huidige samenstelling wil ze dit dan
ook extra onder de aandacht bren-

gen bij jongeren en vrouwen: die beide groepen zijn immers nu ondervertegenwoordigd. Maar, nogmaals, ook
als u niet tot deze groepen behoort,
bent u welkom om te reageren.
Dorpsraad Lieshout wil zich graag
breed inzetten en heeft dus een brede bezetting nodig. Dan kunnen nóg
meer zaken opgepakt worden en
vooruit worden geholpen.
Wordt ook lid
Zoals aangegeven zijn er enkele belangrijke aandachtgebieden. De leden van de Dorpsraad verdelen deze
aandachtsgebieden onder elkaar, zodat iedereen een taak op zich kan nemen die hem/haar het beste past.
Ook nieuwe leden kunnen dus een
‘eigen takenpakket’ samenstellen en
zich bezighouden met hetgeen ze
het beste past. Wilt u ook in de Dorpsraad? Stuur dan een kort berichtje
met uw motivatie naar info@dorpsraad-Lieshout.nl en meld u aan. Wilt u
zien waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt? Kijk dan regelmatig op de
site via www.dorpsraad-liehout.nl.

Hoe bijzonder!
Hebt u dat weleens gezien, een paddenstoel die groeit in een dennenappel?
Kitty van Maasakkers maakte deze mooie foto op een van haar wandelingen.

Dorpsraad Lieshout zoekt versterking om de leefbaarheid van Lieshout verder te kunnen optimaliseren

Wijnactie harmonie Sint Caecilia
Lieshout/Mariahout
Evenals voorgaande jaren organseert harmonie Sint Caecilia haar jaarlijkse wijnactie in Lieshout en Mariahout. Deze zal op zaterdag 19 november weer van start gaan vanaf 10.00 uur. De muzikanten zullen huis aan
huis de met zorg geselecteerde rode en witte wijn aanbieden voor 6 euro
per fles. Ook kunt u gebruik maken van de speciale aanbieding van een
doos met 6 flessen voor 35 euro. De opbrengst komt geheel ten goede
aan de verenigingskas.
De wijnactie loopt in Lieshout vanaf
1999 en inmiddels zijn de mensen uit
Lieshout en Mariahout er aan gewend dat Sint Caecilia voor de feestdagen haar wijnen aanbied. Door de
intensievere samenwerking met de
harmonie O en U uit Beek en Donk
heeft men dit succesvolle concept
overgenomen en worden de wijnen
gezamenlijk ingekocht.
Rond Kerstmis en Nieuwjaar, zo denken wij, zal iedereen wel een wijntje
drinken. En de weinigen die dat niet
doen, doen er goed aan om enkele
flessen te kopen en die als cadeau te
schenken aan vrienden of bekenden.
Immers men steunt daarmee een
muziekvereniging die zich elk jaar
weer op vele fronten manifesteert.
Een harmonie die voor de burgers
van de beide kerkdorpen klaarstaat
als men daarom vraagt.
Zoals u weet zijn de flessen voorzien

Van der Putten Houthandel,
Houtbouw en Chateauvloeren
Douglas hout en toebehoren voor overkappingen + plaatmateriaal
en Vuren regels + schuttingmateriaal voor zowel de vakman als de
particulier. Zie www.vanderputtentuinhout.nl voor de prijzen.

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

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

Partij /pallet
aanbiedingen
vanaf € 39,95
Wees er
snel bij!

Echte en mooie houten vloeren
gelegd door een vakman ook op
vloerverwarming- en koeling.
Bezoek onze showroom
met veel voorbeeld panelen.
www.chateauvloeren.nl
ij
Let op! W
uisd
rh
ve
ijn
z

NU: DEZE HOUTEN VLOER € 85,- p/m2
(inclusief leggen, lijm en btw)

Papenhoef 15 Lieshout

info@vanderputten.nl

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

van een eigen etiket met daarop de
Lieshoutse muziekkiosk; voor de liefhebbers een echt collectors item.
Een speciaal samengesteld panel van
leden, die de doorsnee smaak van de
Laarbeekse
bevolking vertegenwoordigde, heeft ook nu weer enkele
wijnen voorgeproefd en met veel
zorg daaruit een rode en een witte
wijn geselecteerd. De witte wijn die
wij geselecteerd hebben is een Vermentino, een Italiaanse wijn. De wijnbouwgebieden op Sardinië dragen
autochtone en geïntroduceerde druivenrassen. De beroemdste onder
hen komen uit het noorden van het
eiland richting het zuiden zoals de
Vermentino druif. Elke druivensoort
bereikt het hoogtepunt in een delicate wijn die unieke smaken belooft. De
witte Vermentino wijn is fruitig en
heeft een intens frisse smaak die
goed samengaat bij o.a. vis en schelp-

dieren, maar het is ook een lekker
drankje tijdens een feestje.
De rode wijn is gemaakt van de Negroamaro druif, eveneens uit Italië.
Wijnen gemaakt van negroamaro
druiven zijn vaak uitgesproken krachtig en fruitig. Je proeft het zwarte en
ook het rode fruit zeker terug. Dit
wordt goed uitgebalanceerd door
een aangename, ietwat bittere, afdronk. De wijnen zijn donker van
kleur, bevatten een medium aan tannines. Vooral dat laatste draagt bij
aan de kracht van deze intense rode
wijn. Deze keuze beveelt het panel
van harte bij u aan. U zult er zeker van
genieten en bovendien steunt u met
de aankoop een enthousiaste muziekvereniging. Graag tot zaterdag 19
november.
De wijncommissie van harmonie St.
Caecilia Chardonnay Les Grès (Wijnimport Bart Beemster). Serie B rood
Merlot-Cabernet (De Bottelarij).

Gevonden
Een sleutelbos, gevonden op zaterdag 5 november op het Looppad in
Nuenen. Sleutelbos bevat onder andere een huissleutel en een autosleutel.
De eigenaar kan bellen met 0630792207.
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Zilveren erepenning voor
zwemvereniging Revak Nuenen

Meld je aan voor de open
repetitie ’t Eenoodje

Op donderdagochtend 3 november ontving Revak Nuenen, zwemvereniging voor mindervaliden, de zilveren erepenning van de gemeente Nuenen, vanwege hun 50-jarig jubileum.

Op donderdag 8 december vindt er een open repetitie van blaaskapel
S.C. ’t Eenoodje plaats.

Revak Nuenen is opgericht op 2 november 1972 en is een zwemvereniging speciaal gericht op revalidatie
en reactiveren. Deze jubilerende
zwemvereniging zet zich in voor
mensen die graag willen zwemen,
maar dit niet zelfstandig of zonder
professionele aanwijzingen kunnen.
Mensen met bijvoorbeeld een blessure, reumatische klachten, een
spierziekte, oedeem, maar ook nietaangeboren hersenletsel of een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Ook na een operatie kunnen
mensen hun herstel vaak ondersteunen door te gaan zwemmen. Met

Overweeg je ook om lid te worden
van een kapel? Of lijkt het je gewoon
leuk om een keer muziek te maken
met een van de leukste kapellen van
Nuenen en omstreken? Meld je dan
nu aan!
Alle instrumenten zijn welkom,
enige muzikale
ervaring wordt
aangeraden.
De
repetitie
vindt
plaats
van 19.30 –
21.30 aan de
van Duynhovenlaan 15 in
Nuenen.

hulp van een groot aantal vrijwilligers (ongeveer 100 personen) maakt
de Revak het mogelijk dat deze doelgroep toch kan zwemmen en oefenen. De Revak zorgt voor een aangename watertemperatuur van 30 graden in het grote bad en zelfs 32 graden in het kleine bad. De Revak beschikt ook over tilliften om in en uit
het water te komen. Met deze zilveren gemeentelijke onderscheiding
wil het gemeentebestuur, uit naam
van alle inwoners in het algemeen en
voor alle leden en vrijwilligers van de
Revak in het bijzonder, zijn waardering en erkentelijkheid uitdrukken.

Stuur voor 4 december een e-mail
aan info@eenoodje.nl of stuur een
DM op Instagram of Facebook met je
naam en welk instrument je speelt.
Wij zorgen dan voor de juiste partijen. Breng wel je eigen instrument en
muziekstandaard mee.

Rob Scheepers met
‘Bekant’ (try-out)
in Ons Tejater Lieshout
Op zaterdag 12 november om 20.30
uur is Rob Scheepers terug in Ons Tejater! In zijn nieuwe voorstelling ‘Bekant’ haalt Rob bewust alle glans af
van dat wat het mooier maakt dan
het in werkelijkheid is.

De Revak viert haar
50-jarig bestaan
50 jaar geleden is het allemaal begonnen met het initiatief van Thea Bernsen-de Bruijn, Cees van de Donk, Zus van Moorsel en Bert Lavrijssen,
toenmalig directeur van Laco zwembaden Nederland. Revak Nuenen is
op 2 november 1972 opgericht als zwemvereniging voor mindervaliden,
om hen de kans te geven onder begeleiding te zwemmen in verwarmd
water.
Op 2 november 2022 hebben we er,
na afloop van de zwemtijd, een prachtig feest van gemaakt met een kopje
koffie of thee of een drankje en met
een lekkere versnapering in de kantine van het zwembad. De volgende
dag zijn er de feestelijke toespraken
in het zwembad geweest door de loco-burgemeester, de heer Stultiëns
van de gemeente Nuenen c.a., de
nieuwe voorzitter van de Revak, Martijn van Elswijk en Bert Lavrijssen als
toenmalig directeur.
De loco-burgemeester gaf namens
de gemeente Nuenen c.a. een oorkonde en een zilveren erepenning
aan de Revak. Rutger Maters, manager van het zwembad bood namens
LACO drie paar nieuwe zwemvliezen
aan. Daar had Revak ook echt behoefte aan!

sportief bezig kunnen zijn. Wellicht
kan Revak Nuenen ook iets voor u of
uw directe omgeving betekenen,
kom dan eens langs op de woensdagavond of donderdagochtend of neem
contact met ons op.
www.revak.nu

Op zaterdag 5 november was er voor
alle vrijwilligers een kegelmiddag
met een hapje en een drankje in de
Vresselse Hut in St. Oedenrode georganiseerd. Want de REVAK draait op
vele vrijwilligers die ervoor zorgen
dat mensen met een beperking ook

Hoe betrek je jongeren bij je project
of bij je beleid? Hoe zorg je dat je niet
óver maar mét jongeren praat? Tegen
welke uitdagingen loop je daarbij
aan en hoe ga je daar mee om?

Sleutel gevonden
Deze sleutel is gevonden in Nuenen
op de kruising Sportlaan en Kerkstraat. Ophalen van de sleutel bij Europalaan 222 in Nuenen.

Kanten gordijntjes voor het raam?
Meteen een stuk gezelliger. Kanten lingerie? Meteen een stuk spannender.
Een potsierlijke kanten kraag om de
nek? De status druipt er direct van af.
Maar is dat terecht? Verhult kant niet
de onderliggende lelijkheid? Is kant
niet het welbekende laagje chroom op
een pakketje schroot?
In ‘Bekant’ rekent Rob genadeloos af
met een praalwereld vol influencers.
Met Gucci zonnebrillen en Louis Vuitton poepzakjes. Met alle uiterlijke opsmuk die het innerlijke verdriet moet
verbergen. Waarom willen we alles
toch maar steeds mooier maken dan
het is? Is het niet veel interessanter om
de werkelijkheid te zien? En laat dát nu
het kenmerk zijn van kant… je kunt er
vrij gemakkelijk doorheen kijken.
Datum: zaterdag 12 november om
20.30 uur. Locatie: Dorpshuis, Grotenhof 2, 5737 CB Lieshout Info: www.
dorpshuizenlaarbeek.nl/ons-tejater/

Netwerkavond
‘Betrekken van jongeren’

Slaapstudio Stijn steunt
Fietsmaatjes Nuenen
Slaapstudio Stijn is ruim 25 jaar gevestigd aan de Opwettenseweg in Nuenen. Stijn en Sandra en hun medewerkers leveren al 25 jaar onafhankelijk
slaapadvies. Het bedrijf is niet gebonden aan merken of aan inkooporganisaties. Zodoende kunnen ze voor iedereen een persoonlijke slaapoplossing vinden. Dankzij hun jarenlange ervaring en persoonlijke werkwijze weten ze welk type bed het beste bijdraagt aan de nachtrust van de
klant.
Recent bestond Slaapstudio Stijn 25
jaar en tijdens het jubileumfeest konden de genodigden in plaats van een
cadeau een gift doen voor Fietsmaatjes Nuenen. “Veel van mijn klanten
komen uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Deze gift van totaal €
2500,- willen wij graag doneren aan
een goed doel in onze gemeente. Gekozen is voor Fietsmaatjes Nuenen.
We vinden dit initiatief geweldig en

daarom deze donatie voor de financiering van de zesde duofiets van
Fietsmaatjes Nuenen”.
Wij willen hen hartelijk bedanken
voor deze grootse bijdrage!
Fietsmaatjes Nuenen is actief in onze
gemeenschap en daarom zijn we nog
op zoek naar vrijwilligers. U kunt daarvoor contact opnemen via info@fietsmaatjesnuenen.nl of 0622776595.

Op maandagavond 28 november organiseert LEV Nuenen samen met het
European Year of Youth een netwerkavond voor organisaties en verenigingen die met jongeren werken. Het doel van de avond is om met elkaar
in gesprek te gaan en inspiratie op te doen rondom het thema ‘betrekken
van jongeren’. De avond vindt plaats in de Scarabee (naast sporthal de
Hongerman). Inloop vanaf 19.15 uur en het programma is van 19.30 uur
tot 21.30 uur.

Deze (en meer) vragen staan centraal
tijdens deze avond waarin we op een
interactieve manier met elkaar gaan
onderzoeken wat er allemaal al gebeurt binnen onze gemeente, hoe
we juist ook van elkaar kunnen leren
en ook hoe de gemeente daarin kan
ondersteunen.
Tijdens de pandemie hebben jongeren veel opgeofferd. Nu de pandemie
achter ons lijkt te liggen, kunnen we
weer vooruit te kijken. De Europese
Commissie heeft dit jaar daarom uitgeroepen tot European Year of Youth.
Een jaar waarin in heel Europa allerlei
activiteiten worden ondernomen om
de stem van jongeren meer gehoord
te laten worden. Als gemeente doen
wij hier graag aan mee, op een manier die ons goed past.
Omdat één van de randvoorwaarden
van het betrekken van jongeren is
‘praat mét jongeren in plaats van
óver jongeren’ zouden we deelnemers willen uitnodigen ook 1 of 2

jongeren (16-24 jaar) mee te nemen
die actief zijn binnen jouw organisatie. Mocht dat niet lukken ben je uiteraard ook van harte welkom.
De netwerkavond wordt gefaciliteerd door Floris Muller, Nationaal
Coördinator European Year of Youth.
Aanmelden kan middels een e-mail
te sturen naar bram.buijs@levgroep.
nl Geef daarin aan met hoeveel personen je komt, hoeveel jongeren je
meeneemt (bij elkaar max. 4 per organisatie) en of je het leuk zou vinden om ook iets te vertellen over hoe
jullie jongeren betrekken.
Voor vragen over deze netwerkavond kun je contact opnemen met
combinatiefunctionaris
Claudia
Sweegers via claudia.sweegers@levgroep.nl of via 06-11518194

Stijn van Bree overhandigd de cheque van € 2500,- aan Jan Zwaan, voorzitter Fietsmaatjes Nuenen
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Carnaval
Aanwijzingen voor
Jeugdprins(es) der Dwèrsklippels
De eerste hints zijn vorige week gedropt! Hierbij drie nieuwe hints die je
misschien iets dichter bij de nieuwe Jeugdprins of Jeugsprinses gaan
brengen. Heb jij al een vermoeden??? Nog ruim twee weken te gaan…
wij kunnen écht niet wachten. Kom jij ook op zaterdag 26 november naar
Het Klooster om dit spannende moment bij te wonen? Aanvang 14.00
uur en de toegang is natuurlijk gratis. Tot dan!
We doen ons stinkende best om er een
te gekke carnaval van te maken
We schieten de bal naar carnaval
Instagram is mijn grootste vriend

Donderdag 10 november 2022

Weverkeshof wordt weer
Sinterklaashof
Het is een lange traditie. Ieder jaar wordt in november Weverkeshof omgetoverd tot Sinterklaashof. Het logeeradres voor Sinterklaas en de
Hoofdpiet als ze in Nederland zijn.
Sinterklaas is iedere woensdag, zaterdag- en zondagmiddag op Sinterklaashof. En, zoals alle voorgaande jaren, halen wij hem om 13.30 uur uit
bed en gaat hij om 16.30 uur weer
slapen, zodat hij “s avonds goed uitgerust is. Want dan moet hij immers
weer op pad. Ons adres is Sinterklaashof, Jonkheer Hugo van Berckellaan 5
Nuenen.

Hints nieuwe Prins(es)
van C.V. De Dwèrsklippels
Het carnavalsseizoen gaat bijna beginnen! Vrijdag is het 11/11 en dan kan
de blauw-geel-rode vlag weer uit. Komend weekend staan de eerste Prinsenwissels gepland, dus de spanning wordt opgevoerd. Onze eigen nieuwe Prins(es) met zijn/haar adjudanten kan niet wachten om dan ein-delijk na 2 ½ jaar wachten de scepter over te nemen van Prinses Femme en
haar drie Mannen. Hun geduld gaat nu dan echt beloond worden.
Kom allemaal naar Het Klooster op zaterdag 26 november om 20.11 uur!
Hierbij de eerste hints om vast een heel klein tipje van de sluier op te lichten:
Voetjes van de vloer
Het komt iedere keer weer terug
Driemaal is scheepsrecht
De kleur is oranje

Jeugdprinsenbal bij
CV De Narre-kappen
in Gerwen
Op zaterdag 19 november zal ’s middags het jeugdprinsenbal van CV De
Narre-Kappen plaatsvinden. Dit zal zijn in Gemeenschapshuis D’n Heuvel
in Gerwen. De aanvang van deze middag is om 14.11 uur.
Aan het begin van de middag zullen we eerst afscheid nemen van Prinses
Roos, Hofdame Karlijn en Hofdame Maud. Zij hebben afgelopen jaar de
scepter gezwaaid over de jeugd van Gerwen en hebben dat op een superleuke en enthousiaste manier gedaan! Door het coronavirus was het allemaal anders dan we gewend waren, maar het was wel een groot feest!
Na het afscheid voeren we de spanning op en gaan we over tot de onthulling van het nieuwe jeugdtrio en de daarbij behorende jeugdraad. Eén
ding kunnen we alvast verklappen: de onthulling zal spectaculair en vol
verrassingen zijn en dit jaar anders dan anders. Ook hebben we die middag nog verschillende leuke verassingen in petto voor jullie, die je zeker
niet wilt missen!

De aanwezigheid van de Pieten is
veranderd. Er zijn alleen op de middagen dat Sint er is Pieten aanwezig.
Dus woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Behalve op zaterdag 12 november en
zondag 13 november. Ook worden er
op deze middagen verse pannenkoeken gebakken.
Alle andere dagen kunt u gewoon bij
ons op visite komen om naar het bed
van Sint en Piet te komen kijken. En in
Sinterklaassfeer in onze huiskamer
vertoeven. De kinderen kunnen een
mooie tekening kleuren voor Sinterklaas en in de daarvoor bestemde
brievenbus achterlaten. Koop je er
een postzegel bij, dan krijg je zelfs
antwoord van Sinterklaas.
Ook kun je een brief aan Sinterklaas
sturen. Adres Sinterklaashof - Postbus 368 – 5670 AJ Nuenen en vergeet

Zilveren erepenning voor
vogelvereniging De Bastaarden
Op vrijdagavond 4 november ontving vogelvereniging De Bastaarden,
bij bevordering, de zilveren erepenning van de gemeente Nuenen, vanwege hun 60-jarig jubileum. In 1987 ontvingen zij al de bronzen erepenning bij het 25-jarig jubileum.
Vogelvereniging De Bastaarden is
opgericht op 2 oktober 1962 en is
aangesloten bij de Nederlandse
Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).
Het ledenbestand is momenteel circa
50 leden. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 leden. Alle leden
van de NBvV ontvangen het maandblad Onze Vogels. Maandelijks worden er ledenbijeenkomsten gehouden om ervaringen uit te wisselen
over het kweken, verzorgen en de
voeding van de vogels. Ook zijn er regelmatig vogellezingen. Ieder jaar organiseert de vogelvereniging een
tentoonstelling genaamd de agglomeratie TT in de maand november.

Het is een samenkomst van vele kwekers uit de regio waarbij veel informatie en kennis uitgewisseld wordt.
Dit jaar zijn tijdens de vogelshow
maar liefst 84 inzenders en 950 wedstrijdvogels aanwezig. De agglomeratie/kringkampioen en jeugdkampioen worden door de keurmeesters
vastgesteld.
Met deze zilveren gemeentelijke onderscheiding wil het gemeentebestuur, uit naam van alle inwoners in
het algemeen en voor alle leden van
vogelvereniging De Bastaarden in
het bijzonder, zijn waardering en erkentelijkheid uitdrukken.

Ben jij ook zo benieuwd wie de nieuwe kartrekkers voor onze jeugd zullen
zijn en heb je zin in een gezellige middag? Kom dan vooral kijken en feest
mee!
Tot 19 november!

Prinsenbal Nederwetten
Wie wordt de nieuw Prins(es) in Nederwetten?
Komend weekend organiseert CV De Wetters haar prinsenbal waarbij
we onze nieuwe kartrekkers zullen presenteren. Zaterdagavond 12 november zullen ze gepresenteerd worden om 22.41 uur. De avond begint
om 20:.00 uur en zal plaatsvinden in de Multi Functionele Accommodatie ( MFA ), De Koppel 1 in Nederwetten. We gaan eerst afscheid nemen
van Prinses Rizada en haar adjudanten Barbudo en Pelliroja.
Hier volgen alle aanwijzingen nog een keer zodat het wellicht nu duidelijk zal zijn welke nieuwe prins(es) ons voor zal gaan het komende carnaval. Vul het formulier in en maak kans op een mooie prijs. Kijk voor
meer informatie ook op www.cvdewetters.nl.
Je bent van harte welkom in de MFA om dit spektakel mee te maken.

Nuenense vogelvereniging De Bastaarden ontvangt Zilveren erepenning

Jubileumshow geweldig succes
Afgelopen weekend 4, 5 en 6 november was er weer de Vogelshow in Nuenen. Tijdens de zeer druk bezochte opening op vrijdag 4 november werden de leden van de vogelvereniging totaal verrast omdat de heer Löwik
namens de gemeente de erepenning aan de jubilerende vereniging
mocht overhandigen.
Deze erepenning werd dan ook met
veel dankbaarheid door de voorzitter
Stan Dielissen namens alle leden in
ontvangst genomen. Ook namens de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers mocht de vereniging uit handen
van Heer Thijhuis, districtsvoorzitter
van de NBVV, een plaquette in ontvangst nemen.
Na deze bijzondere gebeurtenissen
werd de heer Ad Bekkers gehuldigd
voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Hierna volgde de bekendmaking van de
kampioenen. Heer Broeren won het
algemeen kampioenschap met een
Raza Espanol kanarie met maar liefst

niet een postzegel bij te voegen. Dan
krijg je een antwoord van Sinterklaas.
Wisten jullie dat alle brieven aan Sinterklaas vanuit heel Nederland door
PostNL naar Sinterklaashof worden
gestuurd? Onze schrijfpieten zijn er
weer klaar voor!
Onze openingstijden zijn anders dan
u van ons gewend bent. Maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag zijn
wij open van 10.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur. Op woensdag, zaterdag en zondag zijn wij
open van 10.00 tot 17.00 uur. Tot
ziens op Sinterklaashof. De chocolademelk en koffie staan klaar! Reserveren is niet nodig.!

Repair Café Laarbeek
Op 16 november organiseert RCL
weer een middag waar men terecht kan met defecte huishoudelijke materialen, kleding, kleine
meubels en fietsen.
Van 13.30 uur tot 16.00 uur
Het Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout
Info 06-58842046.

Praktijk
Binnenlijf
Als kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is, een zwangerschap
niet loopt zoals gehoopt of de roze
wolk uitblijft, dan bied ik hulp aan
vrouwen (en partners). Als je dreigt
vast te lopen op emotioneel, mentaal, relationeel en/of fysiek gebied in de pre-, peri-, en postnatale
periode kan ik je helpen.
Als ervaringsdeskundige, met mijn
werkervaring in het ziekenhuis en
met mijn sociaal en therapeutische
opleiding heb ik ruime kennis opgedaan. Met name over de psyche, het
lichaam (en de wisselwerking hiertussen) de anatomie en trauma in het
lijf.
Ik werk laagdrempelig. In 2-5 sessies
kijken we samen naar wat jij nodig
hebt en wat je wensen, grenzen en
behoeften zijn. We gaan aan de slag
met je mindset, verhogen je lichaamsbewustzijn en kijken hoe je je
verhoudt tot je eigen emoties, je seksualiteit, je partner en je eigen hechting. Mijn overtuiging is dat ook je ervaringen je brein maken en dat begint al voor de geboorte. Elk lichaam
heeft zijn eigen verhaal. Je kunt vervelende gebeurtenissen nog zo vaak
vertellen maar als het is opgeslagen
in je zenuwstelsel dan moet dat ‘opnieuw herschreven’ worden. Dit kun
je o.a. doen met oefeningen die het
zenuwstelsel aanspreken, om stress
te verminderen.
Ik bied een luisterend oor, help je regie te nemen en weer in beweging te
komen. Nieuwsgierig? Neem een
kijkje op mijn website: www.praktijkbinnenlijf.nl
Susanne Meulendijks
Vincent van Goghstraat 259, Nuenen

95 punten. Maar wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst zegt het spreekwoord. Jeugdlid Cecillia Vincent won
de jeugd agglomeratie beker met
een Ino blauwe grasparkiet met maar
liefst 94 punten.
Na al deze feestelijkheden volgde
een druk bezocht weekeinde waar de
vele bezoekers door de leden met
raad en uitleg werden rondgeleid en
geadviseerd over hun vogels of over
de vogels in de tuin. Maar natuurlijk
was het laten zien van de liefde voor
de vogels door de leden van De Bastaarden het belangrijkste.

“Je hebt niet altijd invloed op wat je overkomt, maar wel in hoe je ermee omgaat”
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DEES - EMK 1-3
Op het moment dat EMK aankwam in Wintelre voor de wedstrijd tegen
DEES, arriveerde ook de herfst. Vanwege de weersvoorspelling was
slechts de ‘harde kern’ van beide clubs gearriveerd voor deze wedstrijd in
de middenmoot van de 5e klasse C.
Vanaf de openingsfase nam EMK het
initiatief en was het DEES dat via de
omschakeling probeerde kansen te
creëren. Daar waar EMK het meeste
aanspraak mocht maken op de openingstreffer zorgde een fout achterin
voor de openingstreffer van DEES;
1-0. Meteen hierna zorgde Finn van
Dooren voor de gelijkmaker met een
prachtig afstandsschot; 1-1.
Na slechts een kwartier spelen werd
het ongelijk van de thuisblijvers bewezen: het was een aantrekkelijk
duel met twee aan elkaar gewaagde
teams. Na een dik half uur spelen
zorgde Steve de Ronde voor de voorsprong voor EMK (1-2) met opnieuw
een goed uitgevoerd afstandsschot.
Met deze stand werd ook de rust bereikt.
Na de rust probeerde DEES de wedstrijd te laten kantelen, maar EMK gaf
geen krimp. Meer en meer maakte
het collectief van de ploeg uit Nue-

nen de wedstijd ‘dood’ en gaf niets
meer weg, terwijl het zelf steeds
meer dreigender werd. Vanwege de
tussenstand bleef de wedstrijd open
maar feitelijk vocht DEES voor de
laatste kansen op een punt, daar
waar EMK overduidelijk de drie punten mee terug wilde nemen naar het
Eeneind. Een kleine 10 minuten voor
het einde viel de beslissing in de
wedstrijd, toen een fout achterin bij
DEES de inleiding vormde tot de 1-3
voorsprong (eigen doelpunt).
DEES drong nog wel aan zonder echt
gevaarlijk te worden maar EMK speelde vakkundig de wedstrijd uit en
DEES besefte dat de gasten vandaag
duidelijk meer aanspraak mochten
maken op de overwinning.
De ploeg van EMK krijgt steeds meer
gestalte en raakt meer en meer op elkaar ingespeeld: de ervaring en aankomende jeugd vormt een sterk collectief.

SPORT

Programma
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 12 november
Nederw. Vet - Brabantia Vet ������������� 16.30
Zondag 13 november
Nederw. 1 - Boerdonk 1��������������������� 14.30
Nederw. 3 - Acht 8 ������������������������������� 10.00
EMK 5 - Nederw. 4��������������������������������� 11.00
Heeze/ DOSL VR 3 - Nederw. VR1��� 10.00

Odiliapeel - Nederwetten 1-1
Door Louis Staals
Guur weer, harde wind en op het einde nog wat regen waren de ingrediënten van een sportieve pot voetbal in Odiliapeel. Gematigd in het eerste deel met weinig te doen voor beide keepers. Het was zelfs zo dat de
zweefvliegactiviteiten boven het veld van Odiliapeel meer aandacht kregen dan de prestaties op het veld.
Nederwetten was zeker in de eerste
helft iets beter dan de tegenstander
en dat resulteerde in de 35e minuut
tot een verdiende voorsprong. Storend werk van Maarten van Gerwen
leidde tot een vrije trap die precies

Inloopavond bij spellenvereniging
The Meeple People
Het is alweer bijna drie jaar geleden dat in Nuenen de bordspellenvereniging ‘The Meeple People’ is opgericht. De basis van de vereniging vormt
de wekelijkse spellenavond op de vrijdagavond, maar er worden meer activiteiten georganiseerd, zoals een trip naar de beurs ‘Spiel’ in Essen,
een spellenweekend in Limburg of een zaterdagse spellendag.
En met veel trots kunnen we melden
dat één van onze leden, Paul van
Eekelen, vorige maand derde is geworden tijdens het NK van het popu-

Twee Jeugdteams TV Wettenseind
gehuldigd tijdens feestelijke jeugddisco!
Afgelopen vrijdag 4 november, was er groot feest in het
paviljoen van TV Wettenseind. Tijdens de goedbezochte
feestavond voor de jeugd, werden maar liefst twee
jeugdteams uit de Groene Competitie van de KNLTB gehuldigd. Beide teams waren in hun poule kampioen geworden en dat moest gevierd worden. Na afloop van de
huldiging was er voor alle jonge spelers van de club een

Aanvaardbare uitslag in gelijk opgaande strijd

heuse disco. Tot laat op avond werd er flink gesport, gedanst en gefeest onder het genot van schier, oneindige
hoeveelheden ranja en chips. De stemming was opperbest en iedereen had het ontzettend naar zijn zin. Zoals
een van de bezoekertjes pakkend verzuchtte: “Ik heb
nog nooit zoveel lol gehad in mijn leven!"

laire spel Terraforming Mars! Maar
naast de mogelijkheid om te oefenen
voor toernooien is er vooral veel ruimte voor gezelligheid. En leden kunnen,
naast meespelen tijdens de spellenavonden, ook spellen lenen uit de
groeiende collectie van de vereniging.
Nieuwsgierig geworden?
Kom dan komende vrijdag 11 november om 20.00 uur naar de Scarabee,
schuif gratis en vrijblijvend aan en
speel mee! Te druk met hossen die
avond? Loop dan gewoon een andere
vrijdagavond binnen.
Meer informatie is te vinden op www.
themeeplepeople.nl

op maat genomen werd door Ben
van der Bruggen en á la Luuk de
Jongh werd ingekopt door Dennis
van Es. Dit was tevens zijn eerste kopdoelpunt in deze competitie: 0-1 op
dat moment zeker verdiend. De achterhoede van Nederwetten stond als
een huis vandaag en o.a. Robbert van
Es wist met een gebroken neus en
een masker volop koppend de kansen voor Odiliapeel tot een minimum
te beperken. De ruststand van 0-1 gaf
perspectief voor Nederwetten om
het hooggeplaatste de punten af te
snoepen.
De 2e helft kreeg Odiliapeel iets meer
vat op het spel en moest keeper Jordy van den Boogaard met schier onmogelijke reddingen de voorsprong
in stand houden. Tot 10 minuten voor
tijd een mooie pass van Bas van den
Brand die door Luuc van de Pol werd
binnen geschoten 1-1. Nederwetten
trok nog alles uit de kast om alsnog
de 3 punten mee naar huis te nemen.
Tot twee keer toe werd de bal met
veel moeite van de lijn gehaald en
een zuiver eigen doelpunt van Odiliapeel werd door de scheidsrechter alsnog voor buitenspel afgekeurd. De
vele meegereisde supporters konden
wel leven met deze uitslag maar ….
Er had meer ingezeten.
Volgende week komt Boerdonk naar
Nederwetten en daar kan de opgaande lijn misschien vastgehouden worden.

Badminton Club Lieshout helpt:
óók bij ‘Sounds of Caecilia’
Badminton Club Lieshout kon natuurlijk niet ontbreken in de lange rij
van vrijwilligers die de 2022 editie van ‘Sounds of Caecilia’ hebben mogelijk gemaakt. De badmintonners bemensten de garderobe en hielden een
oogje in het zeil bij de toiletten. Zo kon harmonie St Caecilia zich helemaal richten op hun enerverende concert: mooi dat Lieshoutse verenigingen elkaar onderling zo kunnen helpen.
Team 1, kampioen Groen 1: vlnr: Teun Paardekooper, Semm
van de Nieuwenhof, Mika Lamers, Sven Sanders, Jesse Nouwens en Lucas Ringeling

Rikken in
Nederwetten
Ook deze winter gaan we weer Rikken in het Piet Renderspaviljoen in
Nederwetten dit alles natuurlijk
weer onder de bezielende leiding
van Harry Verhoeven.
We spelen dit seizoen drie keer voor
de jaarwisseling en vijf keer erna. Natuurlijk zijn er ook weer hele mooie
prijzen te winnen. Jong en oud, iedereen is welkom!
Vanaf 19.30 uur is de kantine geopend en vanaf 20.00 uur worden de
kaarten gedeeld.
Zet in je agenda:
2022
25 november, 9 december, 23 december.
2023
6 januari, 20 januari,10 februari, 24 februari, 3 maart.

Team 2: kampioen Groen 2: vlnr: Okke Steins, Dave Lamers,
Thomas Allen en Sasha Tolic. Niet op de foto: Daan Franssen
en Cas de Bonth

Sterk Gerwen wint voor
tweede maal op rij
Het was een druilige middag met een zwaar veld, maar de aanwezige supporters hebben een zeer leuke wedstrijd gezien, beide teams wilde voetballen en de prima fluitende scheidsrechter Karavla liet ook lekker doorspelen, zodat er genoeg te beleven was binnen de lijnen. Gerwen startte
furieus, binnen 6 minuten was er al een goal afgekeurd op de lat gekopt
en stond het met 2-0 voor, Rood Wit moest wel even van dit geweld bekomen maar stond al meteen op een vervelende achterstand.
Vanaf de aftrap zocht Gerwen meteen
de aanval en in de 1e minuut kon v.
Erp alleen gestopt worden via een
vrije trap. Deze ging echter voorlangs
maar een minuut later was het weer
een vrije trap die de groenwitten op
voorsprong bracht. Simons legde de
bal precies op het hoofd van v. Malten
en die kopte binnen. Later werd v Erp
weg gestuurd door Coen Jansen en
vrij voor de keeper maakte hij het beheerst af en zorgde voor de 2-0, weer
een minuut later was het opnieuw
het duo Maas en de Loo die zich prima vrij speelde op rechts en de voorzet van de Loo werd door Coen Jan-

Oproep!
Nuenenaren met hobby’s

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

sen op de lat gekopt, een fantastisch
begin voor Gerwen tegen een op dat
moment aangeslagen Rood Wit.
Na rust ging Rood Wit vol op de aanval spelen en bracht met vd Kerkhof
een extra aanvaller in waardoor ze
met 4 voorop gingen spelen. Dit
bracht wat risico’s met zich mee, want
de roodwitten gaven nogal wat ruimte weg aan Gerwen. In eerste instantie leverde het wel een goal op, toen
in de 53e minuut een voorzet van
Merkx door invaller vd Kerkhof via het
been van Maas werd binnengeschoten en de stand weer aanzien gaf 2-1.
De 3-1 kon niet uitblijven en die
kwam er dan ook toen Mike v. d. Berk
spits v. Erp prima wegstak en de bal
uiterst koel langs v Lieshout sleepte
en binnenschoot. De wedstrijd was
hiermee beslist. Rood Wit had er wel
alles aan gedaan vandaag, maar Gerwen was deze middag te sterk, de uitslag werd net voor tijd nog op 4-1 gezet toen opnieuw Mike v.d. Berk de
bal prima afgaf aan Bjorn Kreemers
die hem binnen kon schieten. Een prima wedstrijd gespeeld door 2 aanvallende teams en waarin werd bevestigd dat er best op de rand gespeeld
kan worden, als men maar respect
voor elkaar heeft was dat er deze middagen niet in de laatste plaats door
scheidsrechter Karavla.

Sounds of Caecilia
Het zal niemand ontgaan zijn dat het
afgelopen weekend de uitvoering
van ‘Sounds of Caecilia’ is geweest.
Op vrijdag én zaterdagavond was de
sporthal omgebouwd naar een echte
concertzaal en werd het publiek getrakteerd op een spetterend concert.
Om zo’n groot evenement te kunnen
organiseren zijn veel handjes nodig.
Om die reden heeft harmonie St. Caecilia enkele andere verenigingen aangehaakt om te komen helpen bij wat
klussen.
Garderobe en toiletten
Badminton Club Lieshout staat graag
klaar om een collega-vereniging te
helpen. Dat kon deze keer door het
bemensen van de garderobe en het
‘netjes houden’ van de toiletten. De
toiletten stonden deze keer buiten
en bestonden uit een toiletwagen en
enkele urinoirs. Binnen mochten de
badmintonners de jassen van de gasten in ontvangst nemen en zodanig
ophangen dat ze aan het eind van de

avond weer makkelijk te vinden waren. De harmonie had hiervoor al een
prima systeem ontwikkeld, waardoor
de badmintonners ‘het alleen maar
hoefden te doen’.
Graag gedaan!
Gedurende de avond vermaakten de
badmintonners zich opperbest. Tussen de drukke periode voor aanvang
en de periode na afloop was er ook
voldoende tijd om zelf mee te genieten van het sfeervolle concert. Uiteindelijk waren het wél twee lange dagen voor de badmintonners die deze
week ook hun speelavond hebben
moeten missen omdat toen al de opbouw van de podia in volle gang was.
De complimenten én de donatie van
de organisatie van Sounds of Caecilia
maakten dat echter méér dan goed.
Badminton Club Lieshout heeft hen
héél graag geholpen !
www.badmintonclublieshout.nl

In slagorde stonden de badmintonners klaar om de garderobe te bemensen bij
‘Sounds of Caecilia’
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