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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

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

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Onderhoud & APK 
(ook lease) 
en occasions 
van alle merken

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

 Bel of mail: 040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

Rond de Linde
zoekt bezorgers v.a. 13 jaar

omgeving Lissevoort

Hongerman 
en Scarabee 
door gemeente 
gesloten 

Sinterklaas
intocht 2022 
Nuenen

Handwerk-
groep aan de 
slag voor de 
mantelzorgers

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

www.makelaarsplein.com
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Drie dames aan het roer  
bij de Raod van Zatterdag
Zondag 13 november heeft de Road van Zatterdag afscheid genomen 
van Prins Beanchandier en zijn twee adjudanten Venti en Lator. Zij heb-
ben in 2020 de scepter mogen zwaaien over de Raod. 

Van links naar rechts: Maarten van Rossum, Adjudant ‘Della Ross’, Dennis Lassouw, Prins 
‘Lassie van Oranje’ en Piet Grauls Adjudant ‘d’n Rooie Duvel’              Foto: LAV fotografie | video

In aanloop naar Het Prinsenbal van CV de Wetters, en na de vele aanwij-
zingen in de Rond de Linde, gingen afgelopen zaterdag de deuren einde-
lijk open voor een Prinsenbal vol spektakel. 

Het nieuwe trio heeft het 3 jaar ge-
heim moeten houden en ook de laat-
ste maanden waren er nog spannin-
gen of carnaval door zou kunnen 
gaan. Maar nu is het moment dan ein-
delijk daar! 

Onder de steek zit de 31-jarige Manon 
Smits en zij zal tijdens carnaval 2023 
samen met haar twee vriendinnen 
Laura Verbruggen en Chantal Mes-
serschmidt aan het roer staan bij de 
Road van Zatterdag. Deze sportieve 

dames hebben elkaar leren kennen bij 
korfbalclub NKV op het Wettenseind. 
Carnaval is hen met de paplepel inge-
goten; ze zijn alle drie jaren lid ge-
weest van de dansgarde bij CV de 
Dwèrsklippels. 

Tijdens carnaval zullen ze zichzelf 
voorstellen als prinses Amici, adju-
dant Infinitus en adjudant Trinitas. 
Deze namen refereren naar vriend-
schap en hun motto tijdens carnaval 
is  ‘Dit jaar gaon wij vur oneindig’.

V.l.n.r. Laura Verbruggen, Manon Smits en Chantal Messerschmidt    Foto: LAV fotografie | video

De avond werd officieel geopend 
door CV de Wetters, waarbij ook de 
zusterverenigingen hartelijk werden 
ontvangen. Wat een feest dat we dit 
weer met elkaar kunnen vieren, na 
het afblazen van de onthulling vorig 
jaar. In de zaal werd de hele avond ge-
speculeerd over de nieuwe Hoog-
heid, afgewisseld met spetterende 
optredens van de Dansmariekes, wer-
den ook de vorige karrentrekkers nog 
een keer goed in het zonnetje gezet. 
Prinses Rizada en haar adjudanten 
Pelliroja en Barbudo ondergingen 
een hilarisch afscheid en werden door 
‘heul ’t spul’ hartelijk bedankt voor 
een memorabele carnaval 2020!

Om carnaval 2023 af te trappen, ging 
het licht uit en de spots aan. Een on-
schuldig uitziende groep Roodkapjes 
maakten zich klaar voor een stomen-
de show, want wie is er bang voor de 
boze wolf?! Dansend en lachend op 
een swingende beat bleef het publiek 
zich afvragen: wie is nu de Hoogheid? 
Zou het een van de Roodkapjes zijn 
en wat doen die schermen op het po-
dium? Terwijl de muziek aanzwol gin-
gen de lichten aan achter de scher-
men op het podium en waren er 
flitsen te zien van drie wolven. Ja dat 
zijn ze! De spanning bouwde zich op, 
en met een sprong door het doek za-
gen de Wettenaren hun karrentrek-
kers de wilde menigte in springen. 

Op het podium stonden onze drie Ro-
yals, in uniek ontworpen pakken, met 
een grote glimlach en vol enthou-
siasme klaar om te feesten: Prins Las-
sie van Oranje en zijn Adjudanten Del-
la Ross en d’n Rooie Duvel. Deze 
karrentrekkers nemen voor het carna-
valsseizoen 2023 hun intrek in resi-
dentie Lokaal Royaal. En onder het 
motto: Wette weurt wild! zal de gehe-
le Royal Family voorop gaan om er 
een fantastisch Carnaval van te ma-
ken. 

Wie zijn dan Prins Lassie van Oran-
je met zijn adjudanten Della Ross 
en d’n Rooie Duvel?!
Prins Lassie van Oranje is in het dage-
lijkse leven Dennis Lassouw. Hij is ge-
boren en getogen in Maastricht en in 
2017 vanuit Eindhoven verhuisd naar 
Nederwetten. In de Zandstraat woont 
hij met veel plezier samen met echt-
genote Laura, dochter Kyara en zoon 
Dante. Dennis is financieel risk mana-
ger bij pensioenuitvoerder APG. In 
zijn vrije tijd is hij graag bezig met 
sport. Zo tennist hij bij Tennisvereni-

ging Nederwetten waar hij ook be-
stuurslid is. Bij Juventud traint hij de 
JO9, het team van Dante. Via het sin-
terklaascomité draagt hij zijn steentje 
bij aan het sinterklaasfeest in Neder-
wetten. Als Maastrichtenaar zit carna-
val in zijn bloed en hij kan dan ook 
niet wachten om er samen met alle 
Nederwettenaren een ‘Royal Wild’ 
feest van te maken. 

Adjudant Della Ross beter bekend als 
Maarten van Rossum woont alweer 
meer dan 10 jaar in Nederwetten. Hij 
zet zich in voor de Nederwettense 
Dorpsraad en Maarten is werkzaam 
bij Maison van den Boer in Veghel. 
Met zijn vrouw Myke en 2 dochters 
Rosa en Suze woont hij met veel ple-
zier in de Kerkhoef met het mooiste 
uitzicht van het dorp, namelijk op de 
Oude Toren. Daar hebben zij ook een 
‘Bed and Breakfast de Heerlykheid ‘. 
Maarten kom je vooral tegen in alle 
vroegte hardlopend op de Soeter-
beek of op het hockeyveld waar hij 
zijn dochters aanmoedigt. 

Adjudant d’n Rooie Duvel is de derde 
‘import’ Nederwettenaar Piet Grauls. 

Hij is getrouwd met Janneke, en sa-
men hebben zij 2 zonen: Staf en Vos. 
Piet werkt bij energiegigant RWE. Op 
de Soeterbeekseweg woont hij mid-
denin het dorp. Piet maakt een niet 
onverdienstelijke pizza in eigen hou-

toven en drinkt daarbij graag een 
speciaal biertje. Voor de dans moves 
deze carnaval moet je ook echt bij 
Piet zijn, want hij danst al jaren sa-
men met Janneke elke week bij een 
dansschool in Eindhoven. 

CV De Wetters en Prins Lassie van Oranje 
gaan een Koninklijk carnaval tegemoet! 

Deze week Deze week 
als bijlageals bijlage

‘VROUW IN MEERVOUD’ HELMA MICHIELSEN

EEN BIJZONDER FILMPROJECT LIEVE EINSTEIN ZUS
AL MEER DAN 40 JAAR EEN MUST WERELDWINKEL NUENEN

Wonen, genieten, leven, Nuenen, Gerwen, Nederwetten
zonuenen.nl   NOV. 2022-085   GRATIS

Met show van Showcorps O&V 

Intocht sinterklaas 
Nederwetten
Het is eindelijk weer zover, Sinter-
klaas is weer in Nederland, op zondag 
20 november brengt hij een bezoekje 
aan ons mooie dorpje Nederwetten.

Om14.00 uur worden alle kinderen 
met hun ouders verwacht op het 
sportpark van RKVV Nederwetten. 

Hier zal Showcorps O&V speciaal voor 
Sinterklaas hun spectaculaire show 
opvoeren waarmee ze dit jaar wereld-
kampioen zijn geworden! Trek je 
mooiste Sinterklaas- of Pietenpak aan 
en kom samen met de Sint genieten 
van deze show.

We hopen jullie allemaal te zien 
op  zondag 20 november op het 
sportpark van RKVV Nederwetten!

Sinterklaas Comité Nederwetten.

Juiste website 
Kerstpakkettenactie
Vorige week werd in een persbe-
richt een onjuist webadres vermeld. 
Het juist webadres is: www.kerst-
pakkettennuenen.nl

De Kerstpakkettenactie ‘Nuenenaren 
voor Nuenenaren’ komt steeds dich-
terbij. Het is wellicht al bij u bekend, 
het wordt tenslotte al 23 jaar georga-
niseerd. Er worden jaarlijks meer dan 
200 voedselpakketten samengesteld 
met houdbare producten die gedo-
neerd worden door het winkelend pu-
bliek in de supermarkten in Nuenen. 
Natuurlijk kan deze actie niet plaats-
vinden 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?
Neem contact op met Hans Laros via 
vrijwilligers@kerstpakkettennuenen.
nl om u op te geven of meer informa-
tie te vragen. Zie ook: 
www.kerstpakkettennuenen.nl



ROND DE LINDE week 46 Donderdag 17 november  2022

          
  

GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

AFVALWEETJE:
Dinsdag 29 november wordt er door 

de kringloopwinkel Het Goed 

huis aan huis textiel ingezameld.

 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.
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Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag! 

HET GEMEENTENIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5
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VERKEER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan 
verschillende bruggen, onderdoorgangen en keerwanden 
in Nuenen. Voor de komende week staat het volgende op 
de planning:

Van 14 t/m 18 november
• Onderdoorgang Smits van Oyenlaan (Hemelsepad).
• Brug in Nieuwe Dijk.
• Onderdoorgang onder Smits van Oyenlaan, Berg, 

Oude Postbaan en Papenvoortsedijk.
• Fietsers en voetgangers over Hemelsepad worden om-

geleid. Het verkeer over de Nieuwe Dijk kan van de weg 
gebruik blijven maken en wordt door verkeersregelaars 
begeleid. De onderdoorgangen worden schoonge-
maakt, hierbij zal er geen verkeershinder zijn.

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

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

OUDERCAFÉ: VERSCHIL IN 
ONTWIKKELING TUSSEN 
JONGENS EN MEISJES
Jongens ontwikkelen zich anders dan meisjes. Die ver-
schillen zitten bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de 

hersenen en de hormoonhuishouding. Als u dat weet, kunt 
u het gedrag van uw zoon of dochter misschien beter 
begrijpen. Tijdens deze editie van het Oudercafé zal Han-
neke Poot van der Windt kinderfysiotherapeute en psy-
chomotorisch remedial teacher, hier uitgebreid op ingaan. 
Het Oudercafé vindt plaats op donderdag 24 november 
van 19.30 - 21.30 uur in Het Klooster. Aanmelden kan door 
de QR-code te scannen of via: www.ggdbzo.nl/cursus/
oudercafe-nuenen-het-verschil-tussen-jongens-en-
meisjes.

GRIP-WAGEN
Onlangs was de GRIP-wagen in Nuenen. Maar liefst 300 
inwoners hebben er gratis oude spullen ingeleverd. 
Wethouder Sandor Löwik ging ook langs om zijn kapotte 
en overbodige spullen in te leveren en hoefde daarvoor 
dus niet apart naar de milieustraat.

In 2023 komt de GRIP-wagen weer! 
De data voor 2023 zijn al bekend:
❏ 26 jan. t/m 27 jan.
❏ 6 apr. t/m 7 apr.
❏ 29 jun. t/m 30 juni en
❏ 9 nov. t/m 10 nov.

Verfresten, spuitbussen, chemische producten en schoonmaak-
middelen mogen niet bij de GRIP-wagen ingeleverd worden. 
Voor het vervoer daarvan gelden strenge eisen. De 
afvalinzamelaar beoordeelt of aangeleverde spullen aange-
nomen mogen worden. 

NUENEN VEILIG
Donkere Dagen O� ensief
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. 

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

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

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

BLADKORVEN MET EEN RODE 
KAART WORDEN VERWIJDERD
We zien dat de bladkorven goed gebruikt worden. Dat is 
heel fi jn!
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladafval. We zien 
in de geplaatste bladkorven helaas ook takken en ander 
snoeiafval. Takken en ander snoeiafval horen niet thuis in 
de bladkorven. U kunt kleine hoeveelheden snoeiafval 
inleveren bij een van de permanente groenbakken of bij 
de milieustraat.

We bekijken de inhoud van de korven bij het ledigen en 
gaan gele en rode kaarten uitdelen als een bladkorf snoei-
afval of takken bevat. Een gele kaart betekent een waar-
schuwing voor onjuist gebruik. Wordt er de volgende week 
weer ander afval dan bladafval in aangetro  ̈en, dan volgt 
een rode kaart en wordt de bladkorf defi nitief weggehaald. 
Op de kaart staat een QR-code. Door die te scannen, krijgt 
u meer informatie via onze website www.nuenen.nl/blad-
korven. 
Helaas zien we ook dat het op een aantal locaties struc-
tureel fout gaat, deze bladkorven hebben een rode kaart 
gekregen. De volgende bladkorven worden in week 46 
verwijderd:

• Tweevoren, aan de Brabantring
• Schietbergen thv Hemelsepad
• Schietbergen
• Refeling
• Heikampen
• Molvense erven (bushalte)
• Molvense erven / Oude kerkdijk
• Het Puyven op het grasveld
• Krommenakker
• Het Kempke
• Wettenseind

NIEUWSBERICHT OVER 
DE OPVANG OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN
In de nieuwsbrief van deze week lees je onder andere over:
• Sinterklaas
Na Sinterklaas staat het kerstfeest alweer voor de deur en 
beginnen de voorbereidingen voor kerst. Ook voor de 
bewoners willen wij het gezellig maken met een kerst-
boom in de gemeenschappelijke ruimte. We zijn nog op 
zoek naar kerstspullen om de kerstboom mee te versieren 
zoals: lampjes, slingers en kerstballen. Heb je thuis nog 
spullen die je zou willen doneren aan de opvanglocatie, 
stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl. Graag 
met toelichting over de spullen, zodat we kunnen inschat-
ten hoeveel spullen er al zijn en waar nog behoefte naar 
is. We maken dan graag een afspraak met je. Het is niet de 
bedoeling dat spullen ongevraagd naar de opvanglocatie 
worden gebracht.

Wilt u meer weten over de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen in Nuenen? Wij brengen elke twee weken 
een nieuwsbrief uit. Stuur een mailtje naar oekrainers@
nuenen.nl en vermeld in de onderwerpregel ‘aanmelding 
nieuwsbrief’. De nieuwsbrieven zijn ook te lezen op onze 
website www.nuenen.nl 

WIJZIGING TOEGANG GRATIS 
BRENGHOEK MILIEUSTRAAT
Neem vanaf 5 december uw milieupas mee
Op de milieustraat in Nuenen hebben we een gratis breng-
hoek voor diverse soorten afval. U kunt hier terecht wanneer 
de milieustraat is gesloten. Inwoners waarderen deze ser-
vice zeer en maken er gretig gebruik van. Helaas maken 
ook mensen van buiten Nuenen en bedrijven gebruik van 
de gratis brenghoek. Daar is hij niet voor bedoeld. De gra-
tis brenghoek is een extra service, alleen voor parti-   culiere 
huishoudens uit Nuenen. 

Om deze service voor Nuenense huishoudens te behouden,
krijgt het toegangshek een slot. Met uw milieupas krijgt u 
toegang. Om het toegangshek te openen houdt u uw mi-
lieupas voor de sensor op de zuil bij de ingang. Om de 
brenghoek weer te verlaten drukt u op de knop op de zuil 
naast de uitgang.

Zorg ervoor dat u uw milieupas vanaf 5 december 2022  
meeneemt bij een bezoek aan de gratis brenghoek. Wij 
registreren uw bezoek aan de brenghoek, maar u betaalt 
hier niet voor.

In de gratis brenghoek kunt u het volgende afval kwijt:
• Glas
• Textiel en schoeisel
• Papier en karton (dozen graag klein maken)
• PMD
• Luiers en incontinentiemateriaal
• Tempex
• Kleine elektrische apparaten
• Batterijen
• Lampen 
• Metaal en accu’s
• Frietvetten en frituurolie

1
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Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN 
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Ki
ds

 So
ciety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
-  Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

Gevraagd personeel:  
 • Ervaren dakdekker
 • Leerling dakdekker 

Voor meer info kunt u contact 
opnemen via telefoon 040-2838530 

of 06-55701584 / 06-20539544

Veldsink Advies - RegioBank Nuenen
Park 26-28
5671 GA Nuenen
T 040-2635900
E bankzaken@nuenen.veldsink.nl

Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.

Veldsink Advies - RegioBank Nuenen
Park 26-28
5671 GA Nuenen
T 040-2635900
E bankzaken@nuenen.veldsink.nl

Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Voor als het goed moet zijn!

Shoarma Pakket  ...........................  8,95
"500 gr vlees, 5 broodjes + bakje saus"

Hackfl eish Strudel  ...... 100 gram 1,98

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor als het goed moet zijn!

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Wildschotel + Puree
"Hertenstoof met wortel en zilveruitjes" ........ 6,95

"Beierse frikadel"
Roomdeeg met mosterd, gebakken ui

en kaas! Zo lekker!

Gevulde Tortilla's ............ 2 stuks 5,95

4 Beierse frikadellen  ...............  6,95

GEMAK

KOOPJE

SPECIAL

MAALTIJD

KOOPJE

Gebraden Rosbief  ....... 100 gram 2,95
SUPER

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen Noord - Oost - Zuid

Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

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

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

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 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.

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 - 10.30 uur  Boekjes en Babbels in Nuenen, voorlezen, spelen en ontmoeting voor
 (groot)ouders met (klein)kinderen van 0-4 jaar, Bibliotheek Nuenen
09.30-11.30 uur  Arduino en het Internet of Things, zelf besturingen maken
 Computercafé Nuenen – Bibliotheek Nuenen
19.30 uur Bijeenkomst Ruilkring Lets Nuenen, Weverkeshof, Jhr. v. Berckellaan 5,
 Nuenen
20.00 uur Drijehornick lezing: ‘Geneeskunde in vroeger tijd’, door Hans v.d. Broek,
 Basisschool  Dassenburcht, Jacob Catsstraat,.Nuenen

VRIJDAG 18 NOVEMBER
18.00 uur Ittemee, D’n Heuvel, Gerwen. Aanmelden: ittemee.wlg@gmail.com
19.30 uur  Kienavond in Lieshout, Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout
20.00 uur  Rikken SupportersClub RKSV Nuenen
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
 
ZONDAG 20 NOVEMBER 
11.00 uur  Intocht Sinterklaas, Gerwen
13.00 uur  NGN-200 Blokje om dichter in beeld: Nuenen centrum, 
 verzamelen: H. Clemenskerk aan het Park
13.00-17.00 uur SHE Art Gallery bestaat 5 jaar! De Huufkes 34, Nuenen.
14.00 uur Intocht Sinterklaas Nederwetten, Sportpark RKVV
14.30 uur  De Lindespelers: De 7 van de Breakfast Club, Het Klooster.
 Reserveren via: www.lindespelers.nl.
15.30 uur Sunny Blues: The Electrophonics, Cafe Schafrath

DONDERDAG 24 NOVEMBER
09.30-11.30 uur  Linux Mint Computerbesturing, een gratis vervanger voor Windows 10
 Computercafé Nuenen – Bibliotheek Nuenen
19.30-21.30 uur  Oudercafé Nuenen, Het Klooster Nuenen, Park 1, Nuenen
20.00 uur  Liederentafel, Cafe Schafrath, Nuenen

VRIJDAG 25 NOVEMBER
19.30 uur  Wijnproeverij voor het goede doel, John Geven Studio’s 
 (aanmelden: www.lionsnuenen.nl)
19.30-21.30 uur Film Cultuur Avonduur, Klooster Nuenen
20.00 uur  Shapeshifting,Van Goghkerkje, Papenvoort, Nuenen
20.00 uur  Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten

Nuenen start pilot om  
bladafval te hergebruiken als 
hoogwaardige compost
Het bladafval dat in Nuenen in de bladkorven wordt ingezameld, komt te-
recht bij een bedrijf dat uit het Nuenense afval hoogwaardige compost 
maakt. Wethouder Sandor Löwik bracht onlangs een werkbezoek aan 
deze groenafvalverwerker, Van Iersel in Biezenmortel. Hij kreeg daar uit-
leg over hun werkwijze en zag hoe bladafval wordt omgezet in een her-
bruikbaar materiaal, dat vervolgens weer als voeding dient voor de bo-
dem. De wethouder noemde het een mooi voorbeeld van circulair 
ondernemen. 

Bezoek Wethouder Sandor Löwik aan Van Iersel

Zuinig met spullen en 
grondstoffen
In de circulaire gedachtegang gaat 
het om zuinig omgaan met spullen 
en grondstoffen. Minder spullen 
weggooien, ze een tweede leven ge-
ven, bijvoorbeeld via de kringloop-
winkel of door kapotte spullen te re-
pareren en op te knappen. En wan-
neer spullen echt aan het einde van 
hun levensduur zijn, zijn de materia-
len vaak nog te gebruiken om nieu-
we producten of grondstoffen van 
te maken. 

Blad wordt compost
Zo gaat het ook met het bladafval. 
Van bladeren, die nadat ze vallen 
vooral in de weg liggen en verder 
geen functie meer lijken te hebben, 
maakt Van Iersel nieuwe, hoogwaar-
dige bodemverbeteraars. Door 
plantsoenen en boomspiegels (het 
stuk grond rondom de stam van 
een boom) te voorzien van een laag 

van deze com-
post, wordt de 
bodem gevoed. 
Tevens groeit on-
der die mulchlaag 
75% tot 100% 
minder onkruid. 
Hierdoor is min-
der groenonder-
houd nodig. “We 
hebben in Nue-
nen als doel om restafval te vermin-
deren en een positieve bijdrage te 
leveren aan het hergebruiken van 
grondstoffen. Het blad dat we inza-
melen is prima te recyclen tot com-
post en met die compost kunnen we 
onze plantsoenen in goede conditie 
houden en beperken we de groei 
van onkruid op plekken waar we dat 
niet willen hebben”, aldus wethou-
der Löwik.

Alléén blad
Er geldt één strenge voorwaarde 
voor het hergebruik van bladafval: 

Gemeente Nuenen 

Santa Maxima-rit
Op zaterdag 10 december rijden wij een rit als Santa Maxima Noord-Bra-
bant. Santa Maxima is een platform dat geld inzamelt voor Prinses Maxi-
ma Centrum voor kinderoncologie, platform wil dus zeggen dat iedere 
cent direct naar het Prinses Maxima centrum voor kinderoncologie gaat. 
Wij doen dit d.m.v. een mooie route op de motor verkleed als kerstman-
nen en vrouwen. Ons enige doel is tijdens de ca. 100km durende motor rit 
aandacht te trekken voor ons goede doel en natuurlijk hopen we hiermee 
veel donaties op te halen.

Onze route vertrekt vanaf Motorport 
Veldhoven waarna we doorrijden 
naar Eindhoven, Son en Breugel, nog 
een keer Eindhoven, Aalst, Waalre, 
Valkenswaard (hier is ook een pauze 
stop, bij café de bel), Leende, Heeze, 
Geldrop, Helmond, Aarle-Rixtel, Lies-
hout en eindigen bij motorpoint in 
Beek en Donk. We verzamelen vanaf 
10.00 uur bij motorport Veldhoven 
en vertrekken om 11.00 uur richting 
de pauze-stop, aankomst daar zal 
13.00 uur zijn, als we klaar zijn ver-
trekken we rond 14.00 uur weer rich-
ting onze eindstop om daar tussen 
16.00 uur en 17.00 uur te arriveren.

We zouden het heel leuk vinden als 
er nog meer aanmeldingen komen 
van motorrijders of rijdsters die als 
kerstman of kerstvrouw onze Santa 
Maxima-rit mee willen rijden op za-
terdag 10 december.
Doneren kan via de QR code.

het bladafval moet ‘schoon’ zijn. Dat 
betekent dat het alleen uit bladeren 
mag bestaan, er mogen geen takken 
of ander snoeiafval in zitten. “Daar-
om vragen we inwoners met klem 
om geen takken en ander snoeiafval 
meer in de bladkorven te gooien”, al-
dus Löwik. De gemeente werkt dit 
jaar voor het eerst met gele en rode 
kaarten, net als in het voetbal. Een 
bladkorf krijgt een gele kaart als er 
ander materiaal dan blad in wordt 

aangetroffen. De bladkorf wordt dan 
nog wel geleegd. Gebeurt het nog 
een keer, dan krijgt de bladkorf een 
rode kaart en wordt verwijderd. De 
korf keert dan de rest van het blad-
seizoen niet meer terug.

Door de bladkorven goed te gebrui-
ken, dragen we op een eenvoudige 
manier bij aan gezonde voeding 
voor de bomen en planten in Nue-
nen.

Sinterklaas 
dobbelspel 
Eindelijk is het weer zover, op 
maandagmiddag 5 december gaan 
wij weer het leuke, vrolijke WLG 
sinterklaasdobbelspel spelen tij-
dens de inloop van 13.30 tot 15.30 
uur. Het wordt weer een spel vol 
verrassingen en vol spanning; wie 
gaat met het favorietste cadeau 
naar huis? Wie heeft het meeste 
geluk in het spel…….., is het een 
groot of juist heel klein cadeautje 
en waarom wil iedereen dat juist 
hebben……… dat blijft de vraag. 
Dit alles brengt veel plezier tijdens 
het spelen.

Om mee te kunnen doen, vragen wij 
u om 3 leuke, gekke, aardige, grappi-
ge of verrassende cadeautjes mee te 
brengen. Wel ingepakt in sinterklaas-
papier. Je kunt die cadeautjes kopen 
of het mag ook iets zijn dat je ooit zelf 
hebt gekregen en nooit hebt ge-
bruikt en nog mooi in de verpakking 
zit. Een zelfgemaakt cadeautje is ook 
altijd erg leuk. Wij vullen het aantal 
pakjes nog wat aan met wat extra ca-
deautjes en dan kan het spel begin-
nen. Aanmelden hoeft niet om mee 
te doen. Pak 3 cadeautjes in, kom 
naar de inloop en schuif maar mee 
aan tafel.

Maandag 5 december 
Tijd: het spel start om 14.00 uur en 
loopt tot ca. 15.30 uur
Waar: in den Heuvel
Wij zorgen voor wat lekkers. Kom al-
lemaal en wij maken er een ‘dolle’ Pie-
tenmiddag van. Tot dan.

Voor meer informatie mail: inloop.
wlg@gmail.com

Música Temprana presenteert concertserie 
rond Misa Criolla & Missa San Xavier

Een aantrekkelijke dwarsdoor-
snede van Latijns-Amerikaanse 
oude-muziekstijlen
Música Temprana presenteert van 16 t/m 25 december de vernieuwde 
concertserie rond de Misa Criolla. Naast het bekende werk Ariel Ramírez 
klinkt ook de Missa San Xavier van de Italiaanse componist Giovanni Bat-
tista Bassani. Het ensemble, onder leiding van Adrián Rodríguez Van der 
Spoel, is toonaangevend in het ontsluiten van Latijns-Amerikaanse ba-
rokmuziek. Voor Música Temprana is de verbinding van de Misa met een 
aantrekkelijke dwarsdoorsnede van Latijns-Amerikaans (oude) muziek-
stijlen het essentiële uitgangspunt van deze serie. De concerten vinden 
plaats in Middelburg, Groningen, Utrecht, Stiphout, Heerlen, Amster-
dam, Nijmegen en Den Haag.

De Misa Criolla (1964) van de Argen-
tijnse componist Ariel Ramírez 
(1921-2010) was de eerste van een 
nieuw muziekgenre: niet eerder be-
stond er een volwaardige Rooms-Ka-
tholieke mis gebaseerd op Latijns-
Amerikaanse volksmuziek. Vóór 
1964 had Ramírez nooit blijk gege-
ven van enige religieus-muzikale be-
langstelling. De aanleiding ervoor 
was dan ook onverwacht en opmer-
kelijk, én lag in Europa. In 1959 reisde 
de componist naar Duitsland waar 
hij twee nonnen leerde kennen die in 
de oorlog met risico voor eigen leven 
Joden redden uit de handen van de 
nazi’s. Dat bracht hem op het idee ter 
ere van hen muziek voor een een-
voudige gebedsdienst te schrijven. 
Hij vroeg drie priesters de Latijnse 
mis voor hem in het Spaans te verta-
len.

De mis is gebaseerd op traditionele 
Argentijnse ritmes, zoals de chacare-
ra en de milonga pampeana. Maar 
Ramírez laat zich ook meeslepen 
door andere, minder zichtbare tradi-
ties, die uit de barok afkomstig zijn. 
Deze zitten verborgen in de ritmes 
en in het gebruik van instrumenten 
zoals het klavecimbel. Música Tem-
prana gaat in haar interpretatie een 
stapje verder en maakt gebruik van 
een concessie die Ramírez zelf deed; 
hij veranderde voortdurend de in-
strumentatie en arrangementen 
naar gelang de situatie. Het ensem-
ble gebruikt meer barokinstrumen-
ten, zoals de dulciaan, het orgel en 
de viola da gamba, en benadrukt op 
deze manier de band met het verle-
den.

Uitvoerenden
Música Temprana o.l.v. Adrián Rodrí-
guez Van der Spoel. 
Solisten: Alaro Pinto Lyon & Adrián 
Rodríguez Van der Spoel.

Maandag 19 december, 
20.00 - 21.30 uur, Sint-Trudokerk, 
Stiphout.
Zie voor kaartverkoop en informatie: 
www.musicatemprana.nl

Kinderjasje  
gevonden
Gevonden op 14 november op de 
Pastoormast; een kinderjasje. Mis je 
een jasje, en weet je hoe het eruit 
ziet, neem dan contact op met 06 
-23021795.

Verloren
Grijs stoffen tasje met inhoud, met 
naamlabel, breedte ongeveer 20 cm, 
met 2 ritsen. Verloren op het traject 
van Nuenen Oost naar Praxis, via Eu-
ropalaan. Graag bericht 06 25 30 50 
54 of 06 4100 4666.
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P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

ADVERTENTIES
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 

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

REDACTIE
Tel. 040-2831200 / 06-51373272
E-mail: redactie@ronddelinde.nl 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes en Janneke 
Mes.

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

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

© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst 
Rond de Linde de lezers en adverteerders 
erop dat zij met het insturen van een tekst of 
advertentie akkoord gaan met het vermelden 
van eventuele naam en adresgegevens in de 
krant en het krantenarchief op het internet.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

ADMINISTRATIE / BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders. 

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Oproep!Oproep!

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

Nuenenaren met hobby’s

Opvang van gasten. 
Een ervaring rijker…
Verbinding ontstaat als je elkaar leert kennen. De ander is wordt een 
mens voor je. Het maakt je contacten waardevol.

Zo hebben wij  dat ook ervaren in de 
drie weken, dat wij 10 mannen in 
“huis” hadden, in de Regenboog. We 
hebben ze bed, bad en brood aange-
boden. Zo hoefden ze niet in weer en 
wind buiten de poort te wachten bij 
Ter Apel. In het begin was het span-
nend. Wat zijn het voor mannen? Vor-
men ze een bedreiging voor onze 
dochters? Stelen ze in onze winkels? 
Zijn ze respectloos naar vrouwen? 
Hebben ze terroristische neigingen? 
Allemaal vooroordelen, die angst 
zaaien.

En dan ga je elkaar leren kennen..
Zij zijn blij, dat ze 3 weken mogen 
blijven. Zij zijn vriendelijk en voorko-
mend. Ze maken hun kamers zelf 
schoon. Ze doen hun boodschappen. 
Ze koken, wassen af en dweilen de 
vloer. Alles blijft netjes achter. Ze 
communiceren met ons via de ver-
taalapp op hun telefoon. Wij horen 
van vrouw en kinderen, die achter-
bleven in de oorlog tussen de puin-
hopen van hun land. Misschien nog 2 
jaar, voordat ze mogen komen, ho-
pen ze….

Wij weten wel beter. Eerst in het AZC 
zien te komen. Dan aan de procedure 
beginnen bij de IND, waar perso-
neelstekorten zijn. En dan mag je 
misschien hier blijven en is er geen 
huis. Dat kan jaren duren. Wachten, 
niet werken, je vakkennis gaat ach-
teruit. Daarna start je met de inbur-
gering. Helaas, de regering stelt de 
gezinshereniging uit om aanzuigen-
de werking  te voorkomen! Dus 2 jaar 
voordat je je gezin weer kan ontmoe-
ten?

Wanneer kan je eindelijk echt aan de 
opbouw van je nieuwe leven begin-
nen? We zeggen niets om hen de 
hoop niet te ontnemen. Het enige 
wat wij kunnen is even rust en ruimte 
geven, gastvrij en hartelijk  zijn.

Wij, dat zijn alle vrijwilligers, die deze 
opvang mogelijk gemaakt hebben.

Na een oproep per nieuwsbrief bo-
den heel veel parochianen en protes-
tanten zich aan om actief mee te 
doen aan de zorg voor bed, bad en 
brood.
Wij, de leden van de twee kerken, 
kennen elkaar. We hebben elkaar no-
dig en doen veel activiteiten samen.
Ook in deze situatie hebben we de fij-
ne samenwerking van de Parochie en 
de PGN ervaren.

De gasten kregen allerlei activiteiten 
aangeboden: fitnessen bij Anytime 
fitness,  bezoek aan het “Lux Aeterna” 
concert, bezoek aan de moskee, taal-
les, Nuenen en Eindhoven verkennen 
en samen boodschappen doen.
Op 6 november hebben we een 
“menu surprise” gehad. Alle vrijwilli-
gers namen een hapje mee. Ook onze 
gasten hadden heerlijk gekookt. Er 
waren tafels vol met allerlei gerech-
ten. Het was een soort feest van sa-
menzijn, ondanks de tragiek van hun 
situatie. Als je elkaar leert kennen, 
verdwijnt het vooroordeel, de angst.
Er komen gedeelde ervaringen voor 
in de plaats. Het werkt wederzijds 
naar alle kanten. Zo ontstaan er ver-
bindingen in een verrijkende, geza-
menlijke ervaring. Hard nodig in een 
tijd van individualisering.
Het probleem van overvolle AZC’s 
lossen we zo niet op. In die AZC’s zit-

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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AFSPRAKEN TIJDENS DE 
VERBOUWING VAN HET 
POLITIEBUREAU IN GELDROP
Tijden de verbouwing van het politiebureau in Geldrop zullen afspraken
tijdelijk plaatsvinden op de gemeentehuizen van Gemeente Gel-
drop-Mierlo, Gemeente Nuenen en Gemeente Son en Breugel. 
In alle drie de gemeentehuizen is vanaf maandag 21 november tijd en 
ruimte beschikbaar gesteld, om ervoor te zorgen dat inwoners elke 
dag ergens terecht kunnen. Voor het doen van aangifte moeten 
mensen wel vooraf een afspraak maken via het landelijk politienum-
mer 0900-8844. 

VERGUNNINGEN PERIODE 
02-07-2022 EN 08-07-2022
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Laar 11 Verbouwen van een woonhuis 
Spegelt 92 Bouwen van een bijgebouw 
Parkhof 13 Wijzigen van de reclame- uiting Aldi 
Hoge Brake ongenummerd Bouwen van nieuwbouw gezondheids-

centrum 
Frederikstraat 14 Vervangen van de dakpannen 
 en isoleren nieuw dak 
Marijkestraat 10 Plaatsen van een dakkapel en realiseren 
 van een nokverhoging 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Stationsweg 1A Plaatsen van een zonnecollector 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
10-11 Nuenen c.a. Publicatie: Straatnaamgeving 
10-11 Nuenen c.a Vooraankondiging, ontwerp bestemmings- 
  plan ‘Beekstraat, Ruimte voor Ruimte’ ten  
  behoeve van de bouw van 3 Ruimte voor  
  Ruimte woningen op de hoek Beekstraat/  
  Oude Landen 
10-11 Nuenen c.a. Besluit straatnaamgeving Nuenen-West 

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

Drijehornick-lezing 
Koorts en honger, 
geneeskunde in vroeger tijd
In de komende Drijehornick-lezing staan ‘koorts en honger’ ofwel de ge-
neeskunde in vroeger tijd op het platteland centraal. De lezing wordt ge-
geven door Hans van den Broek.

Ziektes en kwalen
Hans van den Broek vertelt over de 
ziektes en kwalen waar onze voorou-
ders last van hadden en aan overle-
den. Zijn belangrijkste bevinding is 
dat het merendeel van de ziektes en 
sterfte in vroeger tijd te wijten was 
aan infectieziektes en slechte of on-
voldoende voeding.  Hij noemt een 
hele rits besmettelijke ziektes die we 
nu in Nederland niet meer kennen: 
Lazarij, vierdedaagse ziekte, rode 
loop en Venusziekte of syfilis. En wat 
te denken van de gevolgen van 
slecht voedsel, zoals krop, antonius-
vuur, scheurbuik en Engelse ziek-
te? Hans zal ingaan op de vele soor-
ten behandelmethodes die gang-
baar waren. We noemen het aderla-
ten, bloedzuigers aanzetten en ge-
bruik van magie en de hang naar ge-
tallen. Verder licht hij de praktijken 
toe van de chirurgijn, de dorpse chi-
rurgijn-barbier, de medicine dokter 
en vroedvrouw met voorbeelden 
over piskijkerij en schedellich-
ting.  Daarnaast zal hij iets vertellen 
over de wonderen die tijdens bede-
vaarten werden waargenomen en 
uitgebreid beschreven zijn.

Hans van den Broek 
Hans van den Broek (1949 ’s-Herto-
genbosch) was tot 2015 als arts-ra-

dioloog werkzaam in het Elkerliek 
ziekenhuis in Helmond. Hij geeft al 
ruim 25 jaar lezingen over de ge-
schiedenis van de geneeskunde en 
heeft artikelen hierover gepubliceerd 
in medisch specialistische, heemkun-
dige of genealogische tijdschriften.

Lezing
De Drijehornick-lezing wordt geor-
ganiseerd door heemkundekring De 
Drijehornick op donderdag 17 no-
vember vanaf 20.00 uur in basis-
school De Dassenburcht aan de Ja-
cob Catsstraat. De toegang voor le-
den is gratis, aan niet-leden wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

ten 17.500 mensen, die hier mogen 
blijven. Maar er is geen huis. Dus de 
uitgang is verstopt. Zo is de ingang 
ook geblokkeerd. Wij roepen onze 
gemeente op om actief te zorgen 
voor woningen, zodat de statushou-
ders, de mensen die hier mogen blij-
ven, aan hun nieuwe leven kunnen 
beginnen.
Nuenheim = Nieuw huis, recht op 
een nieuw bestaan. Ook bij ons.

Nel Haisma

Gefeliciteerd
Manon, Laura en Chantal, 

van harte gefeliciteerd met jullie benoeming 
tot Prinses Amici, adjudant  Trinitas  en

adjudant Infinitus bij de Raod van Zatterdag.
Wij wensen jullie 'n super gezellig carnaval 2023.

Fam. Smits, fam. Verbruggen
en fam. Messerschmidt

Geneeskunde in vroeger tijd: Aderlaten, 
een behandelmethode in de middeleeu-
wen
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Sinterklaasintocht 2022 Nuenen

Foto's: Frank van Welie

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

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

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

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

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

040 - 209 72 41

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 46

Oplossingen wk 45

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

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

Kruiswoord

P L A T I N A S T E N N I S

R U I T B M I K O M T

O V P E R S O N E E L B A

M O T M E E S T E R W O K

P L O T I N E G S A K E

T F R O N T L A V E T R

A Z L I

B E N O R M R H O N E S

A R E S U I O O E R N A

S I K M I D D E L S G A L

A B R E N D E M E N T P A

L C U E A L E I O N D

T W I N T I G R E P R I S E

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku8
1 2 3

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

3 8 4
9 2 3

7

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

AANBELLEN
AGEREN
ALLRISK
APNEU
ATOOMKOP
AZALEA
BINNENHOF
BIZAR
DOORETEN
DRANKJE
DRIVE
ERUDITIE
EXTERN
FAGOT
GAMEL
GOALTJE
GOOTSTEEN
GRAAF
HONEN
JOETJE
KOELER
KRIEK
KWINT
ONGEWASSEN
OOGAPPEL
PAASEI
PALET
RACKET
SABOTEUR
STROT
TABLOID
TEDER
TORTEL
TRAPJE
UITGAVE
VERZINSEL
VOORBUMPER
WALNOOT
WERKNEMER
ZOMERLUCHT
ZUURTJE
ZWIEPEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32

33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59

60 61

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

T O R E S T E I B N I C F A V

P B A S I S I D E E N H I R I

R S K U L F E V Z K H I C M N

O A Q O E E O P I R A N H A V

P C C I P R R E T I L A E D I

A O R U G R K E I T E L T A S

G B P E U P A K N E R R A N C

A M E E B T O M R E D L E K H

N L D R E M Z S B T T N L B O

D S D R D R O W F U N E B E K

A U E E F E G N A I I E L T K

M I L I E U E T F N N G E O E

E K E U E N S N S L G A I O R

O E N L O G N I R E V E L N I

P R E W U A K R E H M D R E G

T O E K O M S T B E E L D

Horizontaal: 
1 staat in Amerika 6 invoer 12 modegril 13 behoeftig mens 15 gat 18 Europese vrouw 
20 rond voorwerp 21 grafvaas 23 kerker 24 gammele auto 26 haarlint 28 uitstekend 29 landelijk 
31 naderen 33 wagen 34 schaakterm 36 kookgerei 38 van mening zijn 41 niet op tijd 
43 elk mens 45 lichtrode wijn 47 marterachtig roofdier 49 ondergang 51 laaghartig 52 editie 
55 ondoordringbaar 58 honingbij 59 smart 60 schildhouder 61 zwartwitte vogel.

Verticaal: 
2 lid van verdienste 3 behorend tot 4 opgeld 5 naaldboom 7 ordner 8 kliekje 9 grootmoeder 
10 hollen 11 houten kuip 14 bontsoort 16 golfterm 17 holbeitel 18 uiting van verdriet 
19 noodsignaal 22 regeringsreglement 25 ijdel 26 sierdeken 27 metaal 28 hersteld 30 knaagdier 
32 kerel 35 op die wijze 36 balspel 37 uitroep van vreugde 38 zuivelproduct 39 lid v.e. zwerfstam 
40 enorme rommel 42 streling 44 domina 46 Engelse titel 48 Zuid-Amerikaans lastdier 
50 deel v.h. gebit 53 erfelijkheidsdrager 54 heidemeertje 56 ieder 57 bepaald lidwoord.

Winnaar: week 44, Mw. C. van den Elzen, Lieshout

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

Per direct beschikbaar: Me-
disch  Pedicure  Alta  Grace.  
Lekker makkelijk; ik kom ook 
aan huis! Tel: 06-50571183.

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

Honden uitlaatservice 
“de Snuffelende Snuit” 
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

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

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

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

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfietsen en 
opknapfietsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

HUISHOUDELIJKE 
HULP aangeboden in 
Nuenen. Voor info Tel: 06-
44492666.
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Kerkberichten

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, prachtige bloemen, fijne 
brieven, mooie woorden en de hartverwarmende belangstelling, die wij als 

familie ontvingen tijdens ons mam haar afscheid en bij haar overlijden.
Woorden schieten te kort, maar weet dat alle reacties ons een grote troost 

zijn bij de verwerking van het heengaan van onze lieve moeder en oma.

Lenie van Gils - Brom
ô Valkenswaard 25-06-1939

✝ Nuenen 02-11-2022

Kinderen en kleinkinderen.  Opwettenseweg 127, 5674 AB Nuenen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 19 november 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 20 november 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorgangers 
pastores J. Vossenaar, R. van Eck en P. 
Peters.

Misintenties:
Zondag 20 november 11.00 uur: 
overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem – Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij – van de Kam; Gerry 
van den Nieuwenhof – van den Boog-
aart en Harrie van den Nieuwenhof; 
Greet Bollen – van den Berk; Marian 
Wetzels – Webers; Piet Joosten; Theo 
en Jo van Overbruggen – de Kroon; 
Ronald en Nelli Eichholtz – van Gils; 
overleden leden van het Gregoriaans 
koor: Mart Hendrix; Hans van den 
Beemt; Gerrit Mook; Henk van den 
Broek.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Toon 
Verlijsdonk; Evie Manders – van Von-
deren; Lenie van Gils – Brom; Jos van 
Kemenade; Jozien Lutterman – van 
den Akker; Joke Beyens – Stoop en 
Philibert Steinbach.
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Belangrijke extra mededeling:
KERKHOF
Als de weersomstandigheden het 
toelaten zullen in de periode van 6 
tot en met 9 december a.s. wederom 
grafmonumenten (geen graven) wor-
den verwijderd. De betreffende graf-
monumenten zijn van een witte stip 
voorzien. Gedurende de ruiming van 
de grafmonumenten zal de begraaf-
plaats niet voor het publiek toegan-
kelijk zijn.

Uiteraard bestaat er voor rechtheb-
benden de mogelijkheid zelf over het 
monument, of een onderdeel daar-
van, te beschikken. Wilt u in dat geval 
contact opnemen met het parochie-
centrum (telefoon 040-2831210) of 
met Tini Smulders (telefoon 06-
14778939). Het parochiecentrum is 
van maandag tot en met vrijdag te 
bereiken van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Wilt u bij contact over de volgende ge-
gevens beschikken: volledige naam, 
geboorte- en overlijdensdatum en het 
grafnummer van de overledene(n). 
Deze gegevens kunt u vinden in het 
register in de brievenbus bij de ingang 
van de begraafplaats.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 20 november om 11.00 uur: 
viering met parochiekoor, voorgan-
ger pastor P. Clement.

Misintenties:
Henk Leenen, vanwege sterfdag; Le-
vende en overleden leden van het 
Parochiekoor; Koen Smeets.

Mededelingen
Geen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 20 november om 09.30 uur: 
viering, orgelspel, voorganger pastor 
P. Clement.

Misintenties:
Fam. Schenkels-van Tien; Peter Gruit-
huijzen; Harrie Verschuuren.

Mededelingen
Geen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 20 november is de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. De we-
ken erna zijn de Adventsweken. Op 
deze zondag gedenken we alle ge-

storvenen van het afgelopen jaar. 
Hun namen zullen in deze dienst 
worden voorgelezen. Daarom spre-
ken we ook wel van Gedachteniszon-
dag. Voorganger in de dienst is ds. 
Marlies Schulz en er wordt medewer-
king verleend door het vocaal en-
semble Jubilate o.l.v. Jelle Everhar-
dus. Er zal een collecte worden ge-
houden voor het Bijna Thuis Huis in 
Nuenen. Voor de kinderen is er kin-
dernevendienst. Na de dienst is er 
koffie en thee. Wij hopen op een in-
spirerende dienst, waarbij u van har-
te welkom bent.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 17 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Gregorius de 
wonderdoener, bisschop en belijder.
Vrijdag 18 november. 07.15 uur H. 
Mis, Wijding van de basilieken van de 
H. Petrus en Paulus.
Zaterdag 19 november. 09.00 uur H. 
Mis, H. Elisabeth, weduwe; gedachte-
nis van H. Pontianus I, paus en marte-
laar.
10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag  20 november. Plechtige vie-
ring van de patroonheilige H. Cle-
mens I, paus en martelaar. 10.30 uur 
gezongen Hoogmis; gedachtenis 
24ste zondag na Pinksteren. Patroon-
feest.
Maandag 21 november. 18.30 uur H. 
Mis, Opdracht van de H. Maagd Ma-
ria.
Dinsdag 22 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Caecilia, maagd en martelares. 
Woensdag 23 november. 07.15 uur, 
H. Clemens I, paus en martelaar.

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

Omringd door liefde is in ons bijzijn onze allerliefste papa, schoonvader, 
opa en partner overleden. Zoals hij wilde en op zijn eigen voorwaarden.

Twan Geenen
✩ Eindhoven, 4 oktober 1946 
† Nuenen, 12 november 2022

echtgenoot van 

Anke Geenen - de Kruijff †
partner van 

Roelien Wagter

Wij zijn ontzettend dankbaar voor de laatste dagen waarin we 
onverwacht als vanouds met elkaar hebben kunnen praten, 
herinneringen ophalen en gewoon konden genieten van elkaars 
gezelschap. Met een lach en een traan heeft hij deze tijd met zijn 
dierbaren kunnen doorbrengen. Dit is ons heel veel waard.

Jeroen en Nynke
   Rozemarijn
Merel en Pieter
   Madelief en Floris
Deli en Elroy

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden op zaterdag 
19 november in het crematorium te Heeze. Tot die tijd is Twan thuis.

Correspondentieadres:
Tweerijten 24
5673 TV Nuenen

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen. De volgen-
de onderwerpen zijn in de loop 
van week 46 en 47 (onder voor-
behoud) in de uitzending van 
Nuenen Nú te zien:

• Generale repetitie Allerzielen-
concert

• Toon Bouw neemt afscheid als 
directielid van de Ronde van 
Gerwen

• De intocht van Sinterklaas in 
Nuenen

• In de serie ‘nieuwe raadsleden’: 
Karen Beerens (W70)

• Wethouder Bertje van Stiphout 
over de financiële positie van 
Nuenen

• Sfeerbeeld van de Ierse Sessie 
2022

• De verhuizing van Kootstra Fy-
siotherapie

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. Te-
vens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube, Facebook, 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen 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 re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam...

Met groot verdriet, maar vooral vervuld van mooie en 
fijne herinneringen, heb ik afscheid moeten nemen van mijn Wim.

WIM VAN ZANTVOORT
echtgenoot van 

Joke van Dinther
 Geffen, 31 december 1941               † Geldrop, 13 november 2022
 

Joke

Familie van Zantvoort

Familie van Dinther

Correspondentieadres:
Eeuw Driessestraat 5
5674 TN Nuenen

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 
19 november om 11.00 uur in de H. Clemenskerk, Park 53 in 
Nuenen. Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren.

Liever geen bloemen. Een donatie voor Alzheimer Nederland 
wordt zeer gewaardeerd via IBAN NL13INGB0000002502

Een persoonlijke herinnering of woord van troost kunt u achterlaten 
via www.vdstappen.nl/condoleren.

Het Levend Kerstverhaal zoekt 
vrijwilligers voor de uitvoering 
op de Weverkeshof
Op de prachtige locatie, de Weverkeshof,  mogen we weer een dag het 
kerstverhaal tot leven brengen. Dat is geweldig en om de vele bezoekers 
een mooie avond te bezorgen zijn heel veel handen nodig! Iedereen die 
het leuk vindt om te acteren, gidsen, catering te verzorgen, decors te bou-
wen etc. is welkom! Wil jij meehelpen als vrijwilliger?

Ervaar de twinkelende lichtjes in het 
donker, voel de spanning als de Ro-
meinse soldaten langs marcheren en 
ruik de wierook bij de Wijzen uit het 
Oosten. Op zaterdag 17 december 
wordt het terrein van de Dorpsboer-
derij  ‘Weverkeshof’ in Nuenen omge-
toverd tot ‘Bethlehem’. Na twee jaar 
achtereen afgelast te zijn als gevolg 
van overheidsmaatregelen, kijken we 
er naar uit om dit jaar de traditie van 
het Levend Kerstverhaal weer in ere  
te herstellen.

De reis naar het licht is natuurlijk ge-
baseerd op het eeuwen oude kerst-
verhaal. Ook dit jaar ontbreken ko-
ning Herodes, de engelen, de herders 
en het kindje Jezus niet. Daarnaast 
worden  er ook altijd nieuwe elemen-
ten ingebouwd en een verbinding 

naar het heden gelegd. De voorberei-
dingen zijn inmiddels in volle gang 
om er dit jaar weer een prachtig eve-
nement neer te zetten voor jong en 
oud.

Doe jij dit jaar ook mee?
Je kunt je aanmelden via Fokkelien 
Dam of Sonja de Jong, Levendkerst-
verhaalnuenen@gmail.com  Voor in-
formatie kun je ook even bellen met 
Fokkelien, 06-49754565

Het Levend Kerstverhaal zal plaats-
vinden op zaterdag 17 december, 
17.00–20.00 uur.

Kaas- en Delicatessenkraam 
Dennis de Bruijn             Telnr. 06-34293835
Staanplaats:
Woensdag  Heuvelplein Gerwen  van 7.30 tot 13.00 uur
Donderdag   Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag  Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag  V. v. Goghplein Nuenen  van 8.00 tot 16.00 uur
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Sunny Blues Nuenen presenteert: 

The Electrophonics
Zondagmiddag 20 november spelen The Electrophonics in Café Schaf-
rath. De Bluesy swingtrain van The Electrophonics dendert het ene na het 
andere station binnen …. en nu ook in Nuenen. 

Vol overtuiging en overgave stonden 
deze mannen reeds op menig groot 
podium in binnen- en buitenland. De 
band is een van de beste Swing-
Jump-Blues en R&B bands van Ne-
derland en dat met een knipoog naar 
de jaren 50.
Diverse CD’s zijn reeds uitgebracht 
en allen met lovende kritieken. De 
band stond ook al op het grootste 
Bluesfestival van Nederland Moulin 
Blues, en daar werd de live CD ‘Catch 
That Swingtrain’ opgenomen.

Op de hoogte blijven van Blues op-
tredens in Schafrath? Meld u aan 

voor de gratis nieuwsbrief via de 
website: www.sunnybluesnuenen.nl. 
Dan mist u nooit een optreden én ge-
zelligheid.

Datum: 20 november 15.30 uur. En-
tree gratis. Locatie: Café Schafrath, 
Park 35 Nuenen.
www.sunnybluesnuenen.nl

Dorpsraad Lieshout helpt bij 
veiliger fietsen
 
Dorpsraad Lieshout heeft samen met de Lieshoutse jeugd-gemeente-
raadsleden de actie ‘zet je licht aan’ in Lieshout opgepakt. Huub de Wit 
heeft de tags (spuitmallen) opgehaald en overhandigd waarna de jeugd 
de uitingen op strategische plaatsen op de grond heeft gespoten. Hier-
mee willen ze de mede-jeugd wijzen op het belang van goede en werken-
de verlichting. Die verkeersveiligheid kan immers het verschil zijn tussen 
‘veilig aankomen’ of ‘een ongeluk’.

De Lieshoutse scholieren hebben weer 
duidelijke tags geplaatst

Veilig verkeer
Verkeer en verkeersveiligheid is een 
vast aandachtsgebied van Dorpsraad 
Lieshout. Veilig verkeer draagt im-
mers in hoge mate bij aan de een vei-
lig woonklimaat en daar wil de 
Dorpsraad graag haar steentje aan bij 
dragen. Huub de Wit heeft dan ook, 
namens de commissie, bij de ANWB 
dozen met tags opgehaald en per-
soonlijk overhandigd aan Lieshoutse 
jeugd-gemeenteraadsleden. Via de 
verkeers-ouder van de Sprankel is dat 
contact gelegd: ook de Sprankel wil 
immers graag meewerken aan veilig-
heid in het verkeer.

Tags zetten
De ANWB-actie-dozen bestaan uit 
een set met uit-gestanste panelen en 
spuitverf. Met die hulpmiddelen kan 
op straten, stoepen en natuurlijk 
fietspaden het logo aangebracht 
worden van de actie ‘Zet je licht aan’. 
Met het vorderen van de herfst en 
het verzetten van de klok is het im-
mers nog donker als de kinderen 
naar school fietsen en is het belang-
rijk dat de kinderen geattendeerd 
worden op goed werkende verlich-
ting. Door op diverse strategische 
plaatsen de ‘tag’ aan te brengen ho-
pen de deelnemers niet alleen de 

Expo

wat er 
gebeurt 
wanneer 
er niets 
gebeurt. 
Tot en met 27 november is de tentoon-
stelling ‘Wat er gebeurt wanneer er 
niets gebeurt’ te bewonderen.  

De expositie gaat over de aandacht voor 
het gewone, dat ons dagelijks omringt. 
Vaak merken we het niet eens meer op. 
De coronapandemie heeft ons gedwon-
gen te verblijven in de beslotenheid van 
onze eigen omgeving. De beleving moest 
gezocht worden in het huiselijke domein. 
De deelnemende kunstenaars leggen in 
hun werk allemaal op eigen wijze een 
link met dit actuele thema. De expo is 
dagelijks te bezoeken tussen 13.00 uur 
en 17.00 uur.

binnenkort:

do 17 nov 21.00 u  

verzot op
TSAR B
vr 18 nov 20.45 u  

laïs 
vr 25 nov 20.30 u  

fm
EXCLUSIEVE NL SHOW
za 26 nov 21.00 u  

we all love 
THE 80’S, 90’S & 00’S  
zo 27 nov  

platenbeurs
za 03 dec 21.00 u  

the obscure
PLAYS MUSIC OF THE CURE
do 08 dec 21.00 u  

verzot op
VENUS IN FLAMES
za 10 dec 21.00 u  

new cool collective 
vr 16 dec 21.00 u  

jan akkerman

podium

ALL THAT BREATHES
Empathische natuurfilm over roofvogels

ROYAL OPERA HOUSE: 
DE NOTENKRAKER
Live vanuit Londen

SHE SAID
Carey Mulligan schittert in dit drama

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Tijdens je diensten 
geniet je gezellig met 
het kantoorpersoneel 

van de  lunch!

Met de telefoon en lap-
top  van de zaak ben je 
altijd bereikbaar en kan 
je werken waar je wil!

Een persoonlijk 
budget voor scholing 

en ontwikkeling

Jaarlijks 3 activiteiten 
met de personeels-

vereniging 

Samen met je collega’s
maak je een verdeling 

van de diensten. 
Contract min. 24 en 

max. 40 uur per week

Werk conform CAO 
taxivervoer

Kom lekker op de 
fiets naar het werk! 

Een prima salaris 
tussen  €2100,- en 

€2800,-

Zorg voor de juiste balans 
tussen werk en privé!

ONTWIKKELING

PERSONEELSVERENIGING

ETEN EN DRINKEN

TELEFOON

HUIS

CAO

GEZONDHEID

SALARIS

www.werotax.nl

PLANNER / CENTRALIST
Als centralist/planner neem je 

de telefoon op en plan je de 
ritten in zodat deze op 

tijd gereden 
worden

Rond de Linde 
De enige échte Nuenense krant

www.ronddelinde.nl 

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

KUNSTSTOF 
DAKBEDEKKING

ZINKWERKEN

BITUMINEUZE 
DAKBEDEKKING

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

SHINGLES

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

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Nu ook zelfgemaakte 
adventskransen

VIOLEN, HEIDEPLANTEN,
HEESTERS enz.

jeugd, maar eigenlijk alle fietsers te 
kunnen triggeren om veilig verlicht 
aan het verkeer deel te nemen. 
 
Landelijke actie
Deze actie is overigens een landelijke 
actie van de ANWB die in Lieshout 
opgepakt is door de Dorpsraad. Ook 
in de andere kernen van Laarbeek is 
de actie opgepakt. Dorpsraad Lies-
hout is blij dat dit Laarbeek-breed is 
opgepakt en dat alle middelen ge-
bruikt zijn om het verkeer veiliger te 
maken; zij ondersteunt de ANWB-ac-
tie dan ook van ganser harte. 

Heb je vragen over waar de Dorps-
raad Lieshout zoal mee bezig is ? Of 
wil je weten wat hun doelstellingen 
zijn? Kijk dan eens op de site van de 
Dorpsraad via www.dorpsraad-lies-
hout.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

Rond de LindeRond de Linde
zoekt bezorgerszoekt bezorgers

voor Nuenenvoor Nuenen

 



ROND DE LINDE week 46 Donderdag 17 november  2022

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.

Oudercafé Nuenen
Jongens ontwikkelen zich anders dan meisjes. Die verschillen zitten bij-
voorbeeld in de ontwikkeling van de hersenen en de hormoonhuishou-
ding. Als je dat weet, kun je het gedrag van je zoon of dochter misschien 
beter begrijpen.

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 HHaannnneekkee PPoooott -- vvaann ddeerr WWiinnddtt, 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-nuenen-
het-verschil-tussen-jongens-en-meisjes/

Oudercafé Nuenen

Tijdens deze editie van het Ouderca-
fé 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 jon-
gens en meisjes in ontwikkeling?
•Wat hebben jongens en meisjes no-
dig om te kunnen ontwikkelen en om 
tot een eigen identiteit te komen?
• Welke spellen en activiteiten bieden 

jongens en meisjes de beste moge-
lijkheden om zich te ontwikkelen?

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

Handwerkgroep hobbycentrum aan de 
slag voor de Nuenense mantelzorgers
Een maand lang was de handvaardigheidsgroep van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats ermee bezig. Vorige week overhandigden de dames een 
grote doos bloemen aan het bestuur van de Nuenense Mantelzorggroep. 
Bloemen van vilt, in allerlei kleuren, met in het midden een schitterend 
steentje. “Want het gaat om schitterende mensen” zeggen de maaksters. 
Maar liefst 150 Nuenense mantelzorgers krijgen dit jaar zo’n mantelzorg-
bloem. Als blijk van waardering voor hun inzet voor andere mensen in het 
afgelopen jaar. 

De handwerkgroep van het hobby-
centrum heeft 3 begeleidsters. Een 
van hen is Nelly Neijts. Ze vertelt: “Op 
een dag liep er hier een bestuurslid 
van de LEV mantelzorggroep binnen 
met de vraag of wij ook decoraties of 
iets dergelijks voor Nuenense man-
telzorgers kunnen maken.” Jazeker, 
dat kon! De dames lieten vervolgens 
hun fantasie de vrije loop en het 
duurde niet lang voordat er iets con-
creets was bedacht. Het werd een 
bloem van vilt, maar het had ook iets 
héél anders kunnen zijn, zo blijkt. 
“Ideeën zijn er hier eigenlijk altijd. Ie-
dere week zijn we gezellig bezig met 
allerlei soorten handwerk want we 
hebben een hok vol met materialen. 
Er wordt gebreid, genaaid en geknut-
seld met allerlei materialen: touw, 
hout, klei, papier, karton, glas, stof en 
nog veel meer. Er wordt hier echt van 
alles gemaakt, ook van afvalmateria-
len.” Dat leidt tot prachtige resulta-
ten. Als we rondkijken zien we dat er 
hier aan creativiteit geen gebrek is. 
Aan koffie overigens ook niet, de kof-
fiepot gaat regelmatig rond. 

Zelfs bij Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats weet niet iedereen het, 
maar eigenlijk heeft deze handwerk-
groep ruim 25 jaar geleden de basis 
gelegd voor het huidige, grote hob-
bycentrum dat nu 450 leden heeft. 
Die dames van het eerste uur vonden 
onderlinge contacten belangrijk. Van 
eenzaamheid wilden ze niks weten. 
Gezellig samen bezig zijn, zo lang als 
dat mogelijk is, dáár ging het om. 
“Wat dat betreft is er echt niks veran-
derd hoor!” zegt begeleidster Nelly 
Neijts. “Er mogen hier best nog wat 
nieuwe gezichten aanschuiven, ze 
zijn van harte welkom op de woens-
dagmorgen!”
Voor meer informatie:  
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Bericht van de  
van de PVGE  
reiscommissie
De PVGE, de seniorenvereniging 
voor 50+ in Nuenen, houdt weer 
een informatiemiddag over onze 
reizen in 2023 en wel op  vrijdag-
middag 25 november  om 14.00 
uur in de  Jo van Dijkhof 110  in 
plaats van Scarabee zoals gebrui-
kelijk. Tijdens deze middag zullen 
vertegenwoordigers van TUI en 
KRAS de voorgenomen reizen naar 
Griekenland, Wenen en Schotland 
nader komen toelichten. Aanmel-
den kan ook al tijdens deze mid-
dag, digitaal en daarna via de web-
site van de PVGE Nuenen.

De leden van de reiscommissie zijn 
aanwezig om verdere informatie te 
geven en u te helpen met de digitale 
aanmeldingen. De reizen zijn voor-
alsnog alleen bestemd voor leden 
van de PVGE, maart als u interesse 
heeft in reizen met begeleiding van 
PVGE reisbegeleiders en samen met 
gelijk gestemden op reis wilt gaan, 
meld je dan aan als lid van de PVGE 
in Nuenen via de website.

Indien u vragen heeft over de reis-
commissie, neem dan contact op 
met de voorzitter Stephan van Gee-
nen via tel. 06-40544665 of mail  sj.
vangeenen@gmail.com.
Voor deze middag hoeft u zich van 
te voren niet aan te melden.

Zangeres YaDonna West brengt 
sfeer van New Orleans naar Gerwen 
De Amerikaanse soulzangeres YaDonna West uit New Orleans verzorgde 
zondag 13 november samen met drie Nederlandse topmuzikanten twee 
concerten in café De Stam. Met swingende soulklanken bracht zij de sfeer 
van New Orleans naar Gerwen. De talrijke bezoekers genoten van de mu-
zikale topprestatie in het intieme café. 

De Amerikaanse soulzangeres YaDonna West, begeleid door gipsygitarist Paulus Schäfer 
 foto Cees van Keulen

De bezoekers waren vol lof over het 
optreden, ze luisterden muisstil naar 
de melodische songs met mooie sa-
menzang en zongen ook enthousiast 
mee met de bekende liedjes uit het 
‘Great American Songbook’. De con-
certgangers onderstreepten hun 
waardering met veelvuldig applaus 
en een staande ovatie.

YaDonna West werd begeleid door 
gipsygitarist Paulus Schäfer, Gertjan 
van der Weerd (toetsen, gitaar, zang) 
en drumtopper Bauke Bakker, de 
‘best zingende drummer’ van Neder-
land. Nummers die klonken in De 
Stam: Stand by me, Isn’t she lovely, 
Wonderful world, Heart and soul, Let 

it be me, Iko en Spanish Harlem. Dit 
zijn nummers die de bezoekers wel 
aanspreken. 

Soul vermengd met gipsyjazz en 
blues…
Tijdens het muzikaal vuurwerk vanaf 
het podium in De Stam werd de soul-
volle stem van YaDonna West ver-
mengd met het gipsyjazz-gitaarspel 
van Paulus Schäfer, de bluesy klan-
ken van toetsenist Gertjan van der 
Weerd en het fabuleuze drumwerk 
van Bauke Bakker. Zowel Bauke als 
Gertjan  ondersteunden YaDonna 
met hun zangwerk, met name bij 
nummers uit de schatkamer van Willy 
DeVille. Daarin komen blues, latin, 

Sinterklaasintocht Gerwen 
We hebben in deze tijden niet alleen te maken met een personeelstekort, 
maar wisten jullie ook dat er een pietentekort is. Sinterklaas gaf een aan-
tal jaren geleden al aan dat heel veel pieten uit de zogenaamde baby-
boom ook bij hem met pensioen gaan. Daarnaast kozen andere pieten 
voor een langere studie en uiteindelijk een andere loopbaan. Ten tijde 
van corona zijn er ook wat pieten overgestapt naar een andere baan waar 
ze meer thuis konden werken.

Gelukkig heeft Sinterklaas een goed 
contact met Succesday, die de Sintor-
ganisatie al langer adviseert. Dus 
hebben zij mee gedacht. Wij hebben 
dit jaar een SintSuccesFormule be-
dacht en ook de Sint gaat werken 
met Zij-instromers.

Als je een kindervriend bent en de 
Sint wilt helpen met de functie van 
piet, kon je, je aanmelden bij Succes-
day. Hoe geweldig dat er vele kinder-
vrienden waren, ook uit Gerwen, die 
zich hebben aangemeld en dit jaar 
getraind worden door Sinterklaas en 
zijn andere pieten. Tijdens de intocht 
van Gerwen doen er ook Gerwense 
kindervrienden mee die getraind 
worden tot piet. Aankomende zon-
dag mogen de Gerwense kinderen 
aangeven of de pieten het goed 
doen.
Wie deze Gerwense kindervrienden 
zijn, die een training volgen tot piet, 
dat gaan jullie komende zondag, 20 
november zien in ons mooie dorp 
Gerwen. Vanaf 11.00 uur start de in-
tocht, met een tussenstop op de Tip, 
waarna we met z’n allen feest gaan 
vieren in Gemeenschapshuis de Heu-
vel. Mocht je nog kaartjes willen, 
stuur dan een mailtje naar sinter-
klaasgerwen@gmail.com 
En lieve kinderen….als jullie ook ooit 
piet willen worden, dan vragen wij 
om zondag je mooiste pietenpak aan 
te doen of een vrolijke pietenmuts op 
te zetten. Zodat jij kan laten zien wat 
voor een goede piet jij bent! De Sint 
heeft ons laten weten, dat hij er kei 
veel zin in heeft om jullie weer te zien 
en er samen een groot feest van te 
maken!!! We zien jullie zondag de 
20ste!

Vrolijke groeten,
Namens Sintcommissie Gerwen

Route intocht: van De Huikert, via de 
Heilig Kruisgildelaan, Van den Waar-

senburglaan, Van Kemenadelaan, 
Laar (met een korte stop op de Tip), 
Akkerstraat en Gerwenseweg naar de 
Gemeenschapshuis de Heuvel.

Soulzangeres YaDonna West op het podium met links drummer Bauke Bakker en 
rechts Paulus Schäfer en toetsenist Gertjan van der Weerd foto Cees van Keulen

country en een vleug rock melodieus 
bij elkaar.
     
YaDonna vertolkte met haar zuivere 
stem de juweeltjes van haar idolen  
Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Billie 
Holiday en Nat King Cole. De plaatse-

lijke gipsygitarist Paulus Schäfer 
vond het een eer om met zangeres 
YaDonna en Gertjan en Bauke op het 
podium te staan in zijn stamcafé in 
Gerwen. Paulus gaat deze week naar 
Barcelona voor een optreden bij het 
Django Reinhardt Festival. 

Kienavond in Lieshout
Vrijdag 18 november organiseert 
de seniorenvereniging/KBO lies-
hout voor jong en oud een kien-
avond. Deze wordt gehouden in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout. 

De prijzen die u kunt winnen zijn 
goedgevulde boodschappentassen, 
koffiepakketten en geldbedragen. Er 
worden 24 rondes gespeeld.
Aanvang 19.30 uur en de zaal is open 
om 18.30 uur.
Wij nodigen u en of buurtgenoten 
van harte uit, en zien u graag op onze 
kienavond.
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Hints voor de grote prins van de 
Dwèrsklippels 2022-2023
Het carnavalseizoen is officieel geopend! Eindelijk! De Oud Prinsen heb-
ben hun traditionele jaarvergadering op 11/11 weer tot een goed einde 
gebracht in het Schafrath. ’s Avonds een mooi openingsfeest in Ons 
Dorp. Zaterdag en zondag zijn de nieuwe hoogheden van C.V. de Wetters 
en Raod van Zatterdag bekend gemaakt. In Nederwetten hebben alle 
hoogheden van 2020 nog één keer samen op het podium gestaan. Nu 
nog twee Prinsenwissels te gaan. Aanstaande zaterdag in Gerwen en vol-
gende week zijn wij, C.V. De Dwèrsklippels, aan de beurt. Wie wordt de 
opvolger van Prinses Femme? De eerste geruchten doen zich al de ron-
de…. Hierbij de volgende serie hints. Tot zaterdag 26 november om 
20.11 uur in het Klooster.

5. De naam heeft 3 betekenissen
6. De hoogste tijd 
7. Een bijzonder goede reputatie
8. Oud & Nieuw 

Liederentafel Café Schafrath 
Wat was het gezellig druk bij de Liederentafel. Het was zelfs zo druk dat 
alle beschikbare boekjes in gebruik waren. En dat is ook de bedoeling. 
Met zijn allen heerlijk uit volle borst meezingen met het door iemand sa-
mengesteld programma. 

Voor de pauze zingen we zo’n 15 lied-
jes die op het programma staan.

Na de pauze bepalen we samen het 
repertoire. Iedereen krijg de gelegen-
heid om zijn of haar favoriete num-
mers op een bierviltje te schrijven. De 

meest gekozen nummers zingen we 
dan samen.
De volgende Liederentafel is op 24 
november en begint om 20.00 uur, bij 
Café Schafrath natuurlijk.
Als je van zingen houdt, moet je zor-
gen dat je erbij bent.

Willemien en Theo Verploegen 
het 43e boerenbruidspaar
van Raopersgat
 
Op zaterdagavond 12 november jl. hebben het nieuwe boerenpaar en 
hun getuigen zich in zaal De Koekoek tijdens het Prinsenbal met een 
kwinkslag naar het boerenprotest officieel gepresenteerd. Zoals vele an-
dere activiteiten werden vorig jaar ook hun bekendmaking, verloving en 
bruiloft uitgesteld. Omdat de emotionele spanning bij het aanstaande 
boerenbruidspaar vóór die bekendmaking intussen al zo hoog was op-
gelopen, was het géén optie voor hen om nog een jaar langer met dit ge-
heim te moeten rondlopen. De ergste druk was daarom vorig jaar al van 
de ketel na hun onlinebekendmaking. Hun verkeringstijd werd met een 
jaar verlengd en inmiddels is het boerenpaar trouwlustiger dan ooit. Het 
zijn Willemien en Theo Verploegen en de getuigen zijn hun vrienden 
Marlie Peters en Wilko van den Bosch.
Hun onecht huwelijk wordt voltrokken op maandag 20 februari 2023 om 
13.00 uur in de feestelijk en carnavalesk ingerichte trouwzaal in het Ra-
opershuis aan de Grotenhof.
 
Draagt u de boerenbruiloft ook een warm hart toe? Sluit u dan voor  
€ 11,11 per jaar aan bij de 
‘“Vrienden van de C.B.R.’  Als vriend ontvangt u voor aanvang van de hu-
welijksceremonie een gratis portie petazzie met worst. Via cbrlieshout@
gmail.com kunt u ons laten weten vriend te willen worden. U ontvangt 
dan de verdere informatie. De boerenbruiloft in Raopersgat is openbaar 
en voor iedereen gratis toegankelijk.

 
Commissie Boerenbruiloft Raopersgat.

Aanwijzingen voor Jeugdprins(es)
De eerste zes hints zijn de wereld in geslingerd…. Hierbij weer drie nieu-
we hints. Hebben jullie al een idee wie het is? Het wordt er niet makkelij-
ker op. Of toch wel? Eén ding is zeker: het wordt één groot feest met onze 
nieuwe jeugdhoogheden. Want zij weten wel hoe je een feestje kunt 
bouwen. Dat wil je toch niet missen? Tot zaterdag 26 november om 14.00 
uur in het Klooster!

7.We gaan al generaties terug
8.Niet alleen de wijzen komen uit het Oosten
9.Wij missen één oor

Carnaval

Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

9e Blokje Om Dichter in Beeld gaat door het centrum

Topografische Kaart via PDOKTopografische Kaart via PDOK

Omschrijving: rondwandeling door het centrum van Nuenen Afstand: 3 km Start 1 : Heilige Cle-
menskerk, Park 53, Nuenen Horeca H : diverse plekken in het centrum van Nuenen.

Routebeschrijving
L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, lh=linkerhand, rh=rechterhand, gp=gele pijl, wkp=wandelknoop-
punt, A  t/m D  corresponderen met de schilderijtjes en bijbehorende gedichten op de achterzijde.

1  Met de rug naar de kerk gekeerd ga je naar L (op Kerkstraat). Je passeert de Aloysiushof, Savant-
zorg en de Vank. Na de Vank naar L op Sportlaan. Hier staat een imposante plataan A . Na de Regen-
boogkerk aan je lh ga je naar L op Dwerspad. Tegelpaadje naar R negeren. Volgend pad naar R op 
Clemensakker. Je bevindt je nu in nieuwbouwwijk Park Luistruik B . Weg oversteken en schuin naar L 
op voetpad. Doorlopen tot een klein speeltuintje. Op kruising L aanhouden. Einde voetpad naar R (op 
Dwerspad). Aan je lh zie je een brandweerkazerne. Aan het einde van het pad de weg oversteken en 
naar R. Eerste pad naar L op Kwezelspad. Naar R, tussen paaltjes door en meteen L aanhouden langs 
een muurtje. Pad buigt naar R. 

2  Hierna ga je naar L op Theo van Goghhof. Iets verderop heb je het Vincent van Goghplein aan je lh. 
Einde (fiets)pad naar R op Margot Begemannstraat. De weg blijven volgen en direct na het zorgcen-
trum Archipel Akkers naar L op Achter de Heggen, een smal pad dat tussen twee hagen door loopt. 
Aan je lh ligt de oude Pastorie. Doorlopen tot aan de doorgaande weg. Hier naar R. Iets verderop ligt 
het Vincentre aan je lh. Op Y-splitsing, voor parkje, R aanhouden. Meteen na de grote lindeboom in 
het parkje ga je naar L en loop je het parkje in. Meteen daarna naar R, met aan je lh het Prullekeshof 
en aan je rh het Van Goghmonument. 

3  Aan het einde van het parkje Berg oversteken en RD op Papenvoort. Ter hoogte van huisnr. 11 
ga je naar R op graspad ’t Venneke. Je loopt aan de rand van een veldje met aan je lh het Van Gogh-
kerkje. Aan het einde van het veldje naar L, de weg oversteken en RD op Park Houtrijk. Op Y-splitsing, 
meteen na de Juliana-Bernhardboom, L aanhouden. R zie je een vijver. Pad uitlopen (zoveel mogelijk 
L aanhouden) tot aan de weg (Everard van Doernelaan). Hier ga je naar L. Op kruising naar L (Papen-
voort). Na het beeld van Hertog Jan II naar R richting het gemeentehuis. Meteen daarna naar L, je 
passeert het Heemhuis aan je lh. Via een parkeerplaatsje loop je door naar de weg en hier ga je naar 
R. Aan het einde van deze weg naar L op Jhr. Hugo van Berckellaan. Aan je rh ligt de Eendjesvijver. De 
weg helemaal uitlopen en aan het einde naar R op Berg. 

4  Meteen daarna naar L op Dennenlaan. Op kruising naar L op Larikslaan. Op kruising (met Wever-
straat) RD op Plankenhof. Je begeeft je nu in nieuwbouwwijk ‘t Oog van Nuenen. Aan het einde naar 
R op Raessenshof en meteen daarna naar L op Hof van Wijck/Van Brunschothof C . Aan het einde 
naar R op Berg. Monseigneur Cuytenlaan oversteken. Meteen na de Vincent van Goghstraat naar L 
en meteen R het park in lopen. Het voetpad R langs het standbeeld van Vincent van Gogh nemen 
richting vijver. Voor de vijver naar R. Halverwege de vijver naar L en het houten bruggetje over de vij-
ver nemen. Aan je rh zie je een kunstwerk van Theo Besemer, gemaakt ter ere van de kloosterorden 
in Brabant D . Na dit kunstwerk naar R en meteen daarna L aanhouden op het voetpad. Na beeldje 
Aardappeleters R aanhouden. L op fietspad richting de Heilige Clemenskerk. Je bent weer terug bij 
het begin.

Blokje Om Dichter in Beeld
Een samenwerking tussen Agnes Leijen (routes), Dichterscollectief Nuenen en Marianne Schellekens (schilderijtjes). Een uitgave van Boek-

jes van eigen Deeg. Titelfoto © Alexander van der Dussen. Mede mogelijk gemaakt door NGN 200 en Jumbo Ton Grimberg Nuenen.

10  Centrum10  Centrum

In tegenstelling tot wat eerder 
de bedoeling was, zijn de laatste 
twee routes van Blokje Om Dich-
ter in Beeld omgewisseld. Aan-
staande zondag, 20 november, 
vindt de wandeling plaats door 
Nuenens centrum. 

De route voert langs en over tal van 
bekende en minder bekende bouw-
werken, paadjes, wijken, straten, 
parkjes en groen en geeft velen 
waarschijnlijk weer eens een andere 
kijk op Nuenen.
Verzamelplaats is het kerkplein van 
de H. Clemenskerk aan het Park. Ho-
reca bij dit begin- en tevens eind-
punt is hier volop te vinden, rond-
om het Park en nog wat daarbuiten. 
De route voert een stukje door 
nieuwbouwwijk Park Luistruik, rich-
ting de Akkers, over Achter de Heg-
gen, richting Papenvoort, gemeen-
tehuis en -vijver en via ’t Oog weer 
terug. De wandeling biedt meer 
dan alleen dat, het Dichterscollec-
tief Nuenen draagt ook deze zon-
dag de speciaal voor de route ge-
schreven seizoensgedichten voor 

die passen bij de vier seizoensschilde-
rijtjes van Marianne Schellekens.
 
De Blokjes Om Dichter in Beeld zijn 
mogelijk gemaakt door Agnes Leijen in 
samenwerking met Jumbo Ton Grim-
berg. Een wandelkaart met daarop de 
route, schilderwerkjes, gedichten en 

foto is af te halen bij de Jumbo. De 
foto die bij deze route hoort is ge-
maakt door Alexander van der 
Dussen. 
Mensen kunnen de hele dag de 
wandeling zelf lopen; de wande-
ling met gids vertrekt om 13.00 
uur. Meer informatie op NGN200.nl

Gerwen in stroomversnelling: 
60 is het nieuwe 80!
De komende maanden staan er weer activiteiten op stapel om de ener-
gietransitie in Gerwen nog meer in stroomversnelling te brengen. De win-
ter heeft gelukkig nog even op zich laten wachten. Er is nog tijd om met je 
woning aan de slag te gaan en flink te besparen op je energierekening. 
Daarbij gaan we jullie op weg helpen met het uitvoeren van eenvoudige 
maatregelen. Het zou jammer zijn als je tientallen euro’s misloopt de ko-
mende maanden.

Op wijksafari: zet de cv-ketel op 60
De cv-ketel staat vaak standaard op 
80˚. Vaak kan dat best wel een aantal 
graden lager. Is je huis goed geïso-
leerd, dan is 60˚ zelfs een prima tem-
peratuur. 60 is het nieuwe 80! 

Het duurt dan wat langer om je huis 
warm te maken, maar je bespaart wel 
veel gas. Op 26 november tussen 
11.00 en 13.00 uur gaan onze Ger-
wense energiecoaches op wijksafari 
in De Daal om te helpen bij het verla-
gen van de temperatuur van de cv-
ketel. 
Wil je het zelf proberen? Kijk op www.
zetmop60.nl voor instructievideo’s. 
Plus: bij een wijksafari in de winter 
hoort natuurlijk warme chocomel! Je 
ziet ons energiesafariteam wel ver-
schijnen.

Avond 8 december in het teken 
van zelf doen
Op 8 december gaan we weer met el-
kaar kijken naar jullie woningen. We 
gaan verder met de aanpak van 80 
naar 60 naar 40! Welke stappen heb 
je gezet en wat wil je nog gaan doen? 
Deze avond staat in het teken van 
‘zelf doen’. Jullie kennen je huis het 
beste. Hoe kun je op kierenjacht? 
Hoe maak je goed gebruik van je ke-
tel? Hoe breng je tochtstrips of radia-
torfolie aan? Maar we vullen ook sa-
men de scan van een huis in. Waar 
moet je op letten? Wat betekent de 
uitkomst? Moet je nog meer isole-
ren? Zijn zonnepanelen een goed 
idee? Daarover gaan we met elkaar in 
gesprek. Meld je uiterlijk 4 december 
aan voor de avond op stroomversnel-
ling@nuenen.nl.

Julie van Nispen 
een klasse apart!
Afgelopen zondag vond er in 
Roosendaal een limietwedstrijd 
plaats, de kans om een limiet te 
zwemmen voor de Brabantse of 
Nederlandse kampioenschappen 
in december en januari.
 
Limieten NJK  
voor Julie
Julie van Nispen had 
haar zinnen gezet 
deze middag om 
een limiet op de 200 
meter vrijeslag te 
zwemmen, daar zat 
ze nog maar iets meer dan een se-
conde vanaf. Na 200 meter tikte ze 
aan in een tijd van 2.13.22. Dat was 
ruim 3 seconden onder de limiet tijd 
en tevens een clubrecord. Een uurtje 
later mocht ze de 100 meter rugslag 
zwemmen en met 1.12.97 plaatste ze 
zich toch wel onverwachts ook daar-
op voor de NJK. Aan het eind van de 
dag stond er nog de 400 meter wis-
selslag voor Julie op het programma. 

Voor haar race zei ze nog tegen haar 
trainer dat ze ook daar een limiet 
voor ging zwemmen. Dan moest er 
maar liefst 17 seconden van haar be-
strijd af. Halverwege haar race had ze 
deze 17 seconden al te pakken en fi-
nishte ze in 5.30.01 ruim 13 seconden 
onder de limiettijd voor het NJK. Met 
deze prestaties mag je wel zeggen 
dat Julie deze middag “een klasse 
apart” was.

Andere bijzondere prestaties
Een hele mooie prestatie werd ook 
geleverd door Ines Keijzers. Zij zwom 
voor het eerst de 200 meter vlinder-
slag. Ondanks haar zenuwen zwom 
ze een hele goede en stabiele race en 
finishte zij in 3.03.13 en pakte daar-
mee de tweede plaats. Ook Alissa 
Rooijakkers zwom voor het eerst een 
afstand die ze nog niet in een wed-
strijd gezwommen had, namelijk de 
400 meter vrijeslag. Dit deed ze in 
een tijd van 5.52.87. Voor het eerst 
een 400 meter zwemmen en dan al 
meteen ruim onder de 6 minuten is 
een hele goede prestatie.

Persoonlijke records waren er voor 
Arlyn Schouten op de 100 meter 
vrijeslag, voor haar zus Kaelyn op de 
100 meter rugslag en 200 wisselslag 
en voor Alissa op 100m wisselslag. 

De overige zwemmers, Danila van 
den Hoogenband, Merel Phaff, Robin 
Goossens, Nikita van den Ouden, 
Wouter Sijmons en Lars Diesch 
zwommen mooie tijden op hun indi-
viduele afstanden, maar net boven 
hun persoonlijke records.

Maak een sympathiek gebaar naar mede Nuenenaar!
Ken jij een mede Nuenenaar die je graag een hart onder de riem steekt? 
Met de opbrengst van de groots georganiseerde wijnproeverij zullen 
kerstpresentjes worden samengesteld die persoonlijk worden uitgereikt. 
Ken jij iemand die zo’n warm gebaar verdient, laat het ons weten via 
wens@lionsnuenen.nl.

Wil je aansluiten bij de wijnproeverij op vrijdag 25 november? Doe jezelf en een 
ander een groot plezier en meld je aan via de website www.lionsnuenen.nl. Er zijn 
nog een paar tickets beschikbaar. Locatie John Geven Studio’s. Ontvangst 19.15 
uur. Van 19.30 – 21.30 uur proeverij en aansluitend is de wijnbar geopend.

1919 7272

Z&PV NUENEN
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LETS-treffen en lezing over 
MRI in Weverkeshof 
Wat is LETS ook al weer: een club van zo’n zestig mensen uit Nuenen die 
diensten voor elkaar verrichten zonder de portemonnee te trekken. Voor 
verrichte diensten krijg je punten en met die punten kun je een ander lid 
iets bij jou laten doen. Voorbeelden van die diensten: iemand wegbren-
gen met de auto, een taart bakken (bij voorkeur een lekkere), lamp op-
hangen, helpen bij moeilijke zaken, tuintje onderhouden, kraan vervan-
gen, kleding verstellen en meer van dat soort zaken. 

Een LETS-lid repareert een deurslot voor 
een ander LETS-lid

Daarnaast komen we voor de sociale 
contacten, koffie met gebak en het 
wijntje, één keer per maand bij elkaar 
in de Dorpsboerderij Weverkeshof 
aan de Jhr. v. Berckellaan 5 te Nue-
nen. Zo ook aanstaande donderdag, 
17 november, om 19.30 uur. Loop ge-
woon eens binnen, je mag ook altijd 

Concert Hanneke Rouw en 
Masha Galperina 
Door Karin Aarts

Hanneke Rouw, geboren in Zwolle, begon al op zeer jonge leeftijd met 
cello spelen. Zij volgde lessen bij Rata Kloppenburg en Maria Hol en ver-
volgde haar opleiding in Wageningen en België. Op haar zestiende speel-
de ze solo met het Jeugd Strijk Orkest Constantijn (nu het Britten). In dat 
jaar won ze een eervolle vermelding op het Prinses Christina Concours.

Op haar zeventiende volgde ze les-
sen bij Ran Varon aan de vooroplei-
ding van het conservatorium in Zwol-
le, waarna ze verder studeerde bij 
Martijn Vink aan de Luca School of 
Arts in Leuven. Gesprekken met in-
ternationaal vermaarde cellisten als 
Steven Isserlis en Anner Bijlsma lever-
den veel inspiratie op. Hanneke 
speelt op een Duitse cello (begin 20e 
eeuw), mogelijk gemaakt door het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en de 
Stichting Eigen Muziekinstrument.

Masha Galperina, geboren in St. Pe-
tersburg, Rusland. Vanaf zesjarige 
leeftijd had ze pianolessen op de mu-
ziekschool aldaar, tot ze in 2002 naar 
Nederland verhuisde en lessen kreeg 
van Lena en Michael Markov. Vanaf 
2005 studeerde ze bij Frank van de 
Laar aan het ArtEZ Conservatorium 
Zwolle. In 2012 is ze aldaar afgestu-
deerd met een 9,5 met onderschei-

ding voor haar eindexamen. Tijdens 
haar master heeft ze tevens lessen 
genoten van Frank Peters. Masha 
heeft meerdere prijzen op haar naam 
staan, waaronder driemaal de 1e prijs 
behaald bij het Prinses Christina Con-
cours Oost. Voor haar eindexamen 
kreeg Masha de Vriendenprijs van de 
stichting Vrienden van ArtEZ voor de 
beste eindexamenpresentatie.

Celliste  Hanneke Rouw  en pianiste 
Masha Galperina hebben een boei-
end programma samengesteld. Han-
neke speelt muziek van Johann Se-
bastian Bach (1685 – 1750).  Afwisse-
lend met het spel van Hanneke, 
speelt Masha muziek van Beethoven, 
Chopin en Prokofiev.

U wacht een prachtig concert
Zondag 27 november, 14.30 uur Van 
Goghkerkje Nuenen.
Toegangskaarten à € 12,50 zijn ver-
krijgbaar via de website www.cul-
tuuroverdag.nl of vanaf een half uur 
voor aanvang van het concert bij het 
Van Goghkerkje.

Hanneke Rouw

Masha Galperina

Hanneke Rouw en Masha Galperina

De gemeente in dienst van de burgers of 
een handhaver ten koste van de burgers?
Deze vraag kwam bij mij op toen vanmorgen in onze buurt een paar (gewaar-
deerde) bladkorven voortijdig zijn verwijderd. De meeste eiken bladeren (en 
dat zijn er nog heel veel) zitten nog aan de bomen. Dat een paar onverlaten de 
door de gemeente zelf vastgestelde regels overtreden door takken in de bak-
ken achter te laten vind ook ik asociaal. Maar de reactie daarop van de ge-
meente, ten koste van merendeels goed willende burgers komt weinig dienst-
vaardig over. Eigen regels gaan kennelijk boven welzijn van de inwoners. Bo-
vendien misschien was de gemeente zelf wel schuld, in het verleden mocht 
immers ook tuin afval in de bladkorven. 

Piet Hut
Krommenakker 19, Nuenen

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

Ingezonden brieven

Jammer......en schandalig!!!
De jeugd heeft de toekomst. Maar is letterlijk en figuurlijk samen met Sinter-
klaas in de kou gezet door gemeente Nuenen!! Gelukkig was het droog en niet 
koud afgelopen zondag met de intocht en het  Sinterklaasfeest erna.
Een paar dagen voor het feest (wat al enkele jaren in sporthal de Hongerman 
word gehouden) werd per direct de sporthal gesloten. Als het niet veilig is heel 
verstandig natuurlijk, maar wist de gemeente dit nou echt niet eerder??? Als 
eigenaar hoor je toch voor goed onderhoud c.q. ander onderkomen te zorgen. 
Sint gedupeerd evenals heel vele clubs en scholen die gebruik maken van de 
enige sporthal. Er had allang jaren terug voor veel geld minder een nieuwe 
sporthal gebouwd kunnen zijn. Ik zeg: geen woorden maar daden!
Was Het Klooster een alternatief om de Sint onder te brengen? Deze zaal staat 
ook al wat jaren te "verpieteren". Gelukkig was er John Geven met een aanbod 
om zijn studio te mogen gebruiken, maar helaas gooide ook hier de gemeente 
weer "roet" tussen de pepernoten, dan maar buiten!!!
Het werd weer een geweldig feest mede door de inzet van heel veel hardwer-
kende, snel schakelende, lieve vrijwilligers!
Gelukkig werd Sinterklaas de goedheilig man, wel door de burgemeester ont-
vangen. Ik moet btw nog maar zien of de Hongerman maandag 2 januari as 
weer open gaat.
Ik zeg: eerst zien dan geloven! Net zoals de Sint die ik met heel veel blije kinde-
ren gelukkig heb gezien.

M. Visser
Adres bij redactie bekend

Cultuur Overdag:  
Koreaanse film op vrijdagavond
Op vrijdagavond 25 november vertoont Cultuur Overdag een Koreaanse 
tragiekomedie uit 2019 van regisseur Bong Joon-ho.

De film gaat over een arm gezin dat 
in een kleine en benauwde kelder-
woning de eindjes aan elkaar pro-
beert te knopen met simpel werk. 
Dan lijkt er voor de familie een ge-
schenk uit de hemel te komen: via via 
krijgt de zoon het aanbod om Engel-
se bijles te geven aan de dochter van 
een steenrijk gezin dat in een luxe vil-
la woont. 
De zoon valt in de smaak bij zowel de 
dochter als haar rijke ouders en het 
geld stroomt binnen. Maar dan aast 
het arme gezin op meer. Er wordt een 

plan gesmeed om de steenrijke fami-
lie leeg te zuigen. Als een echte para-
siet weet na de zoon ook de dochter, 
de vader en de moeder een baantje 
bij de rijkelui te krijgen. Alleen heeft 
de rijke familie geen idee dat het een 
gezin is dat op slinkse wijze één voor 
één de baantjes van chauffeur, huis-
houdster en kindermeisje inneemt.

Aanvang van de film is 19.30 uur. Toe-
gangskaarten zijn op werkdagen tij-
dens kantooruren te koop aan de ba-
lie van Het Klooster.

Lambertus Concerten presenteert:

Beroemde ‘Winterreise’ van Schubert 
door bas-bariton Frank Hermans
Op zondagmiddag 27 november kunt u de beroemde, romantische liede-
rencyclus  ‘Winterreise’ van Franz Schubert beluisteren in het Theo Dries-
sen Instituut, Willem Prinzenstraat 43 in Helmond. Bas-bariton Frank Her-
mans vertolkt alle 24 liederen met pianobegeleiding van Thom Janssen. 
Aanvang: 15.00 uur. Entree: €15,- (met kortingen). 
Pianist Thom Janssen en bas-bariton 
Frank Hermans laten horen hoe ver-
nieuwend Schubert was, zeker ook 
wat betreft de zelfstandige rol voor 
de begeleidende piano. 

De zanger declameert; de niet-uitge-
sproken gevoelens worden door de 
piano ingevuld. Zo zijn, net zoals 

Müller en Schubert, Hermans en 
Janssen gelijkgestemde zielen: in-
strumentalist en zanger vormen als 
het ware een twee-eenheid, die de 
Winterreise voortreffelijk tot zijn 
recht laat komen en die deze be-
roemde liederencyclus voor de luis-
teraar tot een ongelooflijk krachtige 
én prachtige ervaring maakt.

SHE Art Gallery bestaat 5 jaar!
Wat begon als een uitdaging, is in 5 jaar tijd uitgegroeid tot een galerie 
met naam. Klanten komen vanuit heel Nederland, en ook van over de 
grens, zelfs in Taiwan en Canada vinden ze SHE Art Gallery. De naam SHE, 
dat vragen veel mensen, dat zijn de initialen van de eigenaresse zelf, Shei-
la Haasnoot-van Empel. Deze maand bestaat de galerie 5 jaar. En dat 
wordt gevierd met klanten, kunstenaars en kunstliefhebbers, op zondag 
20 november van 13.00-17.00 uur in de galerie, De Huufkes 34, Nuenen.

De eerste jaren was het 24/7 keihard 
werken want een klantenbestand 
opbouwen kost jaren en jezelf als ga-
lerie op de kaart zetten ook. Kunste-
naars en klanten van het eerste jaar 
herinneren zich nog de soms chaoti-
sche taferelen uit de beginperiode 
van de galerie. Eigenaresse Sheila 
Haasnoot heeft, in haar enthou-
siasme, de nodige hobbels vol over-
gave genomen en altijd met heel veel 
liefde voor de kunst gewerkt. ‘Onder-
nemen is een werkwoord’ zegt Sheila 
altijd lachend. Het gaat niet vanzelf. 
Het is een leertraject dat nooit op-
houdt. 
Toen in 2020 en 2021 de galerie een 
paar keer gedwongen moest sluiten 
vanwege corona maatregelen was er 
wel even lichte paniek, maar ook die 
hobbel of zeg maar berg is overwon-
nen. 
SHE Art Gallery is geen strakke stijve 
galerie, “dat ben ik zelf ook niet” grapt 
Sheila vaak, het is een galerie 2.0. In 
het pand aan De Huufkes 34 in Nue-
nen is het sfeervol en gezellig. De kof-
fie staat altijd klaar en je wordt er ont-

vangen met een spreekwoordelijke 
warme deken. 

Top kunstenaars uit Nederland
Kunst van professionele Nederlandse 
kunstenaars, in veel verschillende stij-
len en gemaakt van evenveel verschil-
lende materialen, daar is SHE Art Gal-
lery bekend om. Bekende namen sie-
ren de galerie: Loes van Delft, Alonso 
Arturo, Elke Meulendijks, Yann Schuy-
ers, Marlies Geldof etc.
 
Feest: zondag 20 november tussen 
13.00-17.00
Galerie eigenaresse Sheila Haasnoot 
ontvangt kunstliefhebbers tijdens de 
feestelijke jubileum middag, zondag 
20 november tussen 13.00-17.00 uur. 
Een aantal kunstenaars zal hierbij 
aanwezig zijn en zij vertellen enthou-
siast over hun werk. Hapjes en drank-
jes staan klaar!

Bij SHE Art Gallery is altijd een door-
lopende expositie te bewonderen. 
Openingstijden zijn: woensdag en 
zondag van 13.00-17.00 uur en op 
vrijdag van 13.00-20.00 uur. Meer 
info vindt u op de website: 
www.SheArtGallery.com/agenda.

iemand meenemen. Tijdens deze 
avond wordt er ook een korte pre-
sentatie gehouden over de MRI waar-
na hierover vragen gesteld kunnen 
worden.
Voor meer informatie ga naar: www.
letsnuenen.nl. 



ROND DE LINDE week 46 Donderdag 17 november  2022

Wielercafé Nuenense Wielervrienden
 
Openhartige en leerzame gesprekken met John van den Akker en Chris 
Kisters en zijn trainer.

Het NWV-wielercafé met in de hoofdrol v.l.n.r.: Chris Kisters, Rik Elfrink, John van den Akker en Cees-Jan van der Zweep 
 foto Cees van Keulen

Sportredacteur en oud-wielrenner 
Rik Elfrink voerde openhartige en 
leerzame gesprekken met de Nue-
nense renner Chris Kisters en zijn trai-
ner Cees-Jan van der Zweep en met 
oud-profrenner John van den Akker, 
nu als rennersmanager ‘kopman’ bij 
Cycling Service. Zij waren de hoofd-
personen van het jaarlijkse wielerca-
fé van de Nuenense Wielervrienden 
(NWV) op dinsdag 8 november in 
café De Stam in Gerwen. Onder de 
vele bezoekers aardig wat jeugdige 
wielrenners en actieve toerfietsers, 
organisatoren en trainers. 

Rik Elfrink interviewde de gasten en 
dat leverde voor het publiek niet al-
leen interessante weetjes op, maar 
ook leerzame feiten over talentont-
wikkeling en  trainingsprogramma’s 
met een interessante inkijk in trai-
ningsschema’s, data-verzameling en 
analyses. 

Passie van Chris: wielersport 
De 17-jarige Chris Kisters is een aan-
stormend wielertalent en hij gaat ko-

mend wielerseizoen als tweedejaars 
juniorrenner bij Wielervereniging 
Schijndel aan de slag in wielerwed-
strijden en klassiekers. Chris is fan 
van baanrenner Harrie Lavreysen uit 
Luyksgestel. Chris combineerde een 
paar jaar het wielrennen op de baan 
met wegwedstrijden. Hij gaat zich nu 
volledig richten op het wegseizoen. 
Chris zit in het VWO-eindexamenjaar 
en wil zijn school met goed gevolg 
afsluiten en ook als ‘klassieke’ weg-
renner doorbreken. 

Professioneel trainingsbegeleider
Rik Elfrink interviewde Chris die dui-
delijk alles op een rijtje heeft. Het is 
niet mis wat er komt kijken om als 
jeugdige wielrenner mee te kunnen 
in het peloton, laat staan om door te 
breken als toprenner. De passie van 
Chris is de wielersport, hij wielrent al 
ruim tien jaar en in het komende sei-
zoen zijn trainingskilometers van we-
kelijks zo’n vijfhonderd geen uitzon-
dering. Chris heeft als trainer Cees-
Jan van der Zweep (Improove Coa-
ching), die professioneel trainingsbe-
geleider is van wedstrijd- en ama-
teursporters. Chris traint al twee jaar 
met ontzettend veel plezier bij Cees-
Jan en Chris zegt: serieus sporten kan 
ook écht leuk zijn. Chris Kisters hoopt 
eind februari al een belangrijke rol te 
spelen in zijn eerste wielerklassieker 
van het nieuwe seizoen. 

Van voetballer naar wielrenner…
John van Akker uit Veldhoven stapte 
als voetballer op een renfiets en om-
dat hij op een racefiets goed mee kon 
komen werd hij profrenner en maak-
te naam in de wielersport. John gaf 
een korte schets van zijn tienjarige 
profcarrière en hij vermaakte met en-
kele anekdotes de bezoekers. Ook 
lichtte hij een tipje van de sluier op 
van zijn huidige job bij Cycling Ser-

Dak kan instorten

Hongerman en Scarabee 
door gemeente gesloten 
Dinsdagavond 8 november heeft het Nuenense college van burgemees-
ter en wethouders besloten om sporthal de Hongerman en sociaal-cultu-
rele accommodatie Scarabee uit veiligheidsoverwegingen per direct te 
sluiten. Deze sluiting is nodig om gebreken aan het dak te verhelpen. Die 
gebreken zijn aangetroffen bij onderzoek naar de draagkracht van het 
dak. De sluiting geldt voor alle gebruikers en duurt tot maandag 2 
januari. 

Gemeenteraad  
vraagt om spoed
De gemeenteraad heeft donderdag 10 novem-
ber de begroting 2023 vastgesteld. 

Tijdens die raadsvergadering droeg de complete 
raad het college van burgemeester en wethou-
ders in een motie op om met spoed een vergade-
ring te beleggen met als agendapunt: herover-
weging van het eerder genomen raadsbesluit in-
zake renovatie Hongerman/Scarabee. De vraag 
is: gaat de geplande renovatie van ruim 10 mil-
joen euro door of wordt gekozen voor nieuw-
bouw? Diverse raadsleden kwamen al met advie-
zen op de proppen. Bouw snel een tweede sporthal en daarna zien we 
wel wat er met de Hongerman gebeurt (o.a. advies van de raadsleden Ju-
dith Tesser van de VVD en Monique Donkers van Combinatie Nuenen c.a. 
Hans Pijs (Lijst Pijs) is voorstander van de bouw van een nieuwe sporthal 
op sportpark Oude Landen. Volgens Pijs is de Hongerman ‘oude meuk’, 
rijp voor de sloop… En er zijn wellicht ook andere mogelijkheden te be-
denken. De raad wil alles op een rijtje hebben en zo spoedig mogelijk 
oplossingen gaan bespreken. Wordt vervolgd….  

Het eerste grote evenement dat ver-
plaatst werd, is het Sint’s Speelpaleis. 
Dat evenement zou zondag 13 no-
vember in de Hongerman plaatsvin-
den en vond nu buiten plaats op de 
parkeerplaats van John Geven Stu-
dio’s.

Dakisolatie en zonnepanelen…
Het onderzoek naar de draagkracht 
van het dak heeft in opdracht van de 
gemeente plaatsgevonden. Want bij 
de beoogde renovatie van deze ge-
meentelijke accommodatie zijn dak-
isolatie en zonnepanelen voorzien. 
Het onderzoek toonde aan dat on-
derdelen van de dakconstructie – 
spanten en gordingen – niet voldoen 
aan de veiligheidseisen. De gemeen-
telijke sporthal is gebouwd in 
1975/76 officieel geopend op 12 mei 
1976, ruim 46 jaar geleden. Proble-
men met draagconstructies kwamen 

jaren geleden ook aan het licht bij 
het Nuenense winkelcentrum Kern-
kwartier. Dat winkelcentrum ligt te-
genover de Hongerman en dateert 
uit 1975. Het Kernkwartier werd in 
september 2009 ontruimd en geslo-
ten wegens instortingsgevaar. Er wa-
ren fouten in de stalen constructies 
van het centrum gevonden. De ge-
meente trof toen ook noodmaatre-
gelen om de balkenconstructie in de 
daken te stutten……                           

Extreme wind of sneeuwval…
In de loop van de afgelopen jaren zijn 
extra lagen dakbedekking op het dak 
van de Hongerman aangebracht en 
dat is van invloed op de draagkracht 

van de dakconstructie. De gemeente 
is van mening dat de huidige situatie 
niet kan blijven voortbestaan. “Want 
er bestaat een kleine kans dat het dak 
het zou kunnen begeven, bijvoor-
beeld bij extreme wind of sneeuw-
val”, aldus het dagelijks bestuur van 
de gemeente Nuenen c.a. in een ver-
klaring. De gemeente: “Daarom grij-
pen we nu onmiddellijk in.” Sportwet-
houder Sandor Löwik zei in een toe-
lichting aan de gemeenteraad op 
donderdagavond 10 november: “We 
nemen het zekere voor het onzekere.”

Maatregelen…
De gemeente heeft besloten om de 
sporthal per direct te sluiten en maat-
regelen te nemen om de dakcon-

structie te versterken. Deze maatre-
gelen bestaan allereerst uit het tijde-
lijk stutten van de dakconstructie op 
drie plaatsen in de sporthal. Vervol-
gens wordt de dakconstructie ver-
sterkt. Vanwege de werkzaamheden 
is de Hongerman en Scarabee tot 
maandag 2 januari 2023 gesloten 
voor alle gebruikers. Sporters, scho-
len, muziekgezelschappen en andere 
huurders/gebruikers van de Honger-
man/Scarabee zijn gedupeerd door 
de sluiting.  

Extra kosten vergoed?
Woensdagavond 9 november heb-
ben gemeente en gebruikers de ac-
tuele stand van zaken besproken. Zo 
vraagt de gemeente verenigingen 

die gebruik maken van de Honger-
man naar een raming van de extra 
kosten die gemaakt moeten worden 
om uit te wijken naar andere accom-
modaties. De gemeente zegt: “We in-
ventariseren de kosten om vervol-
gens een besluit over eventuele ver-
goedingen te kunnen nemen.”
Mochten gedupeerde gebruikers en 
verenigingen nog vragen hebben 
dan kunnen die gesteld worden via 
e-mail: renovatie-hongerman@nue-
nen.nl of via telefoonnummer 040 
263 16 31.

Sportwethouder San-
dor Löwik: het zekere 
voor het onzekere ne-
men

Foto’s Cees van Keulen

 

vice. Wedstrijdorganisaties, wielren-
ners, ploegen, bonden en media, ze 
maken allemaal gebruik van Cycling 
Service. John is nu 56 jaar en staat 
weer wekelijks op het voetbalveld. 
De komende jaren blijft John als kop-
man aan de slag bij Cycling Service, 
maar hij liet weten dat hij op zijn zes-
tigste liever niet meer achter wielren-
ners blijft ‘aanhollen’. John van den 
Akker zegt op zoek te zijn naar een 
jongere opvolger. Na de interviews 
van Rik Elfrink met de hoofdperso-
nen werd er natuurlijk nog gezellig 
nagepraat over dit geslaagde wieler-
café in De Stam. 

WK Veldrijden
De organisatie van het jaarlijkse wie-
lercafé is in handen van het vierkop-

Chris Kisters ontmoette  Harrie Lavreysen 
bij de Zesdaagse van Rotterdam 2018 
 foto Cees van Keulen

pige NWV-bestuur bestaande uit de 
wielerliefhebbers René Coolen, Bé 
van Guldener, Jan van Maasakkers en 
Martien Jansen. De NWV hebben een 
busreis gepland naar de Wereldkam-
pioenschappen veldrijden op zon-

OLAT wandeltocht vanuit Westerhoven

dag 5 februari in Hoogerheide. Be-
langstelling voor een lidmaatschap 
van de Nuenense Wielervrienden? 
Neem contact op met een van de be-
stuursleden, bellen kan met Jan van 
Maasakkers, 06 14509970.

Op zondag 20 november gaan we 
genieten van een late-herfstwan-
deling in De Kempen. De start van 
deze winterserie is vanuit het Wa-
pen van Westerhoven, Dorpsstraat 
26, 5563 BD Westerhoven.

Westerhoven ligt in het dal van de 
beken Keersop en Beekloop, die net 

buiten het dorp stromen. Inschrijven 
kan op het startbureau of via https://
inschrijven.nl/form/2022112015348-
nl. 

De verzorging op de wagenrusten is 
bij het inschrijfgeld inbegrepen. 
Zie ook https://www.olat.nl/winter-
serie.
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EMK - Casteren 4-2
De stand op de ranglijst beloofde vooraf al een gelijk opgaande- en span-
nende wedstrijd met het motto: aanhaken of (tijdelijk) afhaken. In de 
openingsfase was het Casteren dat het meeste aanspraak mocht maken 
op het openingsdoelpunt: al snel na het beginsignaal kwam Casteren 
1op1 met de keeper van EMK, maar de bal werd te haastig ingeschoten en 
ging naast het doel. Direct hierna was er opnieuw een grote kans voor 
Casteren die door EMK van de doellijn werd gehaald. 

Na deze hectische openingsfase viel 
de eerste kans voor EMK te noteren 
nadat Tayfun Yilmaz een prima voor-
zet afleverde bij Kevin Aarts wiens 
schot door de keeper van Casteren 
met grote moeite kon worden ge-
keerd. Vlak na dit moment kreeg EMK 
op zo’n 20 meter van het doel van 
Casteren een vrije trap te nemen, die 
door Kevin Aarts prima werd omge-
zet in een 1-0 voorsprong. Ondanks 
dat deze voorsprong EMK rust zou 
moeten geven, bleef het een open 
wedstrijd waarbij de gasten ook vol-
op aanspraak kon maken op een 
doelpunt. Na een half uur spelen 
zorgde Tayfun Yilmaz voor de 2-0 
voorsprong, maar waren er meteen 
grote kansen voor Casteren op de 
aansluitingstreffer die ondanks enke-
le grote kansen maar niet wilde val-
len. Daar waar EMK verlangde naar 
het rustsignaal voelde Casteren dat 
er een treffer in de lucht hing: 2-1.

Ook na de rust bleef de wedstrijd 
open en streden beide teams voor 

een goed resultaat. EMK bleef zoeken 
naar de individuele kwaliteit van de 
aanvallers, die ook vanmiddag de 
verdediging van Casteren handenvol 
werk bezorgde terwijl ook aan de an-
dere kant er genoeg gevaar werd ge-
sticht door de aanvallers van Caste-
ren. Met nog een twintigtal minuten 
te spelen verzond laatste man Dillon 
van der Poel een prachtige diepte-
pass die door Rick van den Bogaard 
prima werd afgerond   in een doel-
punt: 3-1. Ondanks deze optisch ge-
ruststellende voorsprong voor EMK 
was het vrijwel direct erna weer raak 
aan de andere kant waar een aanval 
van Casteren prima werd afgerond 
(3-2). De wedstrijd beleefde een hec-
tische slotfase waarbij een assist van 
Rick van den Bogaard ervoor zorgde 
dat invaller Lorenzo Sneijers een uit-
stekende middag beleefde met het 
scoren van het bevrijdende doelpunt 
voor EMK: 4-2.
Het publiek was de grote winnaar 
vanmiddag na een open- en sportie-
ve wedstrijd van beide zijden!

Gerwen en ASV delen de punten 
na zeer matige wedstrijd
Ondanks het zonnetje en de prima weersomstandigheden bakten het 
thuisspelend ASV en RKGSV niet veel van deze zondag. Voetballend had-
den beiden wel last van het slecht bespeelbare veld, maar ook qua bele-
ving zat er weinig in deze wedstrijd.

Vanaf de aftrap nam Gerwen wel het 
initiatief en probeerde wel te voet-
ballen, echter sprongen de ballen 
van hot naar her vanwege de vele 
pollen op het veld. Het spel speelde 
zich vooral op het middenveld af en 
kansen deden zich amper voor, op 
die ene na in de 7e minuut, toen 
Daan van Erp werd weggestoken 
door Romano ter Linden. Echter vrij 
voor keeper Martijn Verbakel kreeg 
hij de bal niet in het doel. Vanaf dat 
moment werd het steeds slordiger 
aan beide kanten en het niveau zakte 
naar een bedenkelijk peil.

Op dat moment was het maar goed 
dat er een lekker zonnetje scheen 
voor de toeschouwers, want dan 
konden ze nog ergens van genieten. 
Op het veld was het een stuk minder 
en iedereen was blij dat de rust aan-
brak.

Trainers v.d. Brink en v.d. Eeden had-
den in de rust ingegrepen en gepro-
beerd om hun ploeg tot wat meer da-
dendrang aan te sporen. Bij ASV ging 

dat in eerste instantie goed, want 
binnen 10 minuten na rust, stonden 
achtereenvolgens Kersjes, Van Geel 
en Bosveld vrij voor keeper v.d. Gevel. 
Twee maal redde van de Gevel, die de 
laatste weken uitstekend in vorm is, 
en de 3e maal schoot Bosveld te wild 
over. Blijkbaar schrok Gerwen hier 
toch een beetje van, want vanaf de 
60e minuut namen ze eindelijk het 
initiatief en gingen ze voetballen. Het 
leidde tot een vrije kans voor Daan 
de Loo, echter werd de bal nog op de 
lijn gepareerd door verdediger Ver-
meulen. 
De grootste kans was toch voor Ro-
mano ter Linden die na een van de 
weinige goede aanvallen de bal 5 mi-
nuten voor tijd in het doel had kun-
nen schieten. Zijn schot vrij voor kee-
per Verbakel ging echter over het 
doel in plaats van erin. Hiermee ein-
digde een zeer matige wedstrijd te-
recht in een puntendeling waarbij 
beide teams niets opschoten, ASV 
mistte de aansluiting met de mid-
denmoot en Gerwen met de koplo-
pers.

Nederwetten - Boerdonk 4-1 

Dik verdiende zege voor Nederwetten
Door Louis Staals 

Onder grote belangstelling van beide clubs, hebben velen, onder ideale 
weersomstandigheden, kunnen genieten van een lekkere pot voetbal op 
sportbark de Koppel. 

Amper een minuut na aanvang, werd 
een prima genomen vrije trap, bin-
nen geschoten door Jordy Nooten-
boom van Boerdonk, 0-1. Echter bin-
nen enkele minuten werd Dennis van 

Es in de 16 onderuit gehaald en kon 
Joey Ruhl de toegekende penalty 
feilloos binnen schieten en de 1-1 op 
het scorebord zetten. In de 10e mi-
nuut  kreeg Nederwetten een corner 
te nemen en Victor legde de bal pre-
cies op het hoofd van Robbert van Es 
die ook op zijn Luuk de Jongs keihard 
binnen kopte. 2-1 en dat binnen de 
eerste 10 minuten. Nederwetten 
bleef hard werken en in de 29e mi-
nuut was het weer Joey Rhul die 
goed doorging en de 3-1 mocht aan-
tekenen

In de 2e helft werd Boerdonk wel 
sterker maar Jordy van den Boogaard 
kreeg vele mogelijkheden om het 
eerste doelpunt te vergeten en tij-
dens een scrimmage ranselde hij tot 
3 keer toe een grote kans voor Boer-
donk uit zijn doel. Ook in minuut 76 
was hij nuttig en voorkwam hij de 
3-2. De ingevallen Tola Taylor zorgde 
in de 72e minuut met een prima as-
sist dat opnieuw Joey Ruhl zijn hat-
trick kon aantekenen. Toen het eind-
signaal van de prima leidende 
scheidsrechter Tim Verkooijen uit 
Echt had geklonken was sportpark 
de Koppel in the mood en werd aan 
de stamtafel de overwinning geëva-
lueerd en met ‘een enkel drankje’ 
overgoten. 
Volgende week de uitwedstrijd naar 
Fiducia in de Rips en daar zou deze 
tendens van het spel moeten worden 
voortgezet.

SPORTSPORT
Programma
Vrijdag 18 november 
De Valk 35+1 - Nederw. 35+1 . . . . . . . .19.30 
Sterksel VR30+1 - Nederw.VR30+1 . . .20.30 

Zaterdag 19 november 
Beerse Boys Vet - Nederw. Vet  . . . . . . .15.00 
Zondag 20 november 
Fiducia 1 - Nederw. 1 . . . . . . . . . . . . . . . .14.00

RKSV Nuenen - Silvolde 2-0
Door Wilbert Ketelaars

Op deze prachtige herfstdag speelde Nuenen alweer zijn 11e competitie-
wedstrijd van het seizoen tegen Silvolde ( uit de Achterhoek ). Met de spe-
lersbus van de Graafschap arriveerde de ploeg uit oost- Nederland op de 
Oude Landen, om een paar puntjes op te halen.

Vanaf de openingsfase was Nuenen 
de bovenliggende partij. Niet alleen 
de moeilijk te kloppen verdediging 
speelde weer een solide partij, ook 
aanvallend was Nuenen fris en fri-
vool. Er werden al direct een aantal 
kansen gecreëerd. Al snel kreeg Tony 
Cuenca de eerste kans, maar de kee-
per van Silvolde kon de bal blokken. 
Direct daarna was Tony Cuenca weer 
gevaarlijk met een schot, wederom 
was de keeper van Silvolde attent. Bij 
een corner kopte Max Verkuijl de bal 
op doel, de tegenstander kon de bal 
alleen tegenhouden met de hand. Nu 
mocht Cuenca de bal vanaf 11 meter 
nemen en deed dat feilloos, 1-0.

De debuterende Jasper Oosterhout, 
18 jaar oud, speelde alsof hij al wat 
langer had meegedaan. Met prachti-
ge acties en steekballen, liet hij zien 
welke talenten hij heeft. Na de ope-
ningstreffer, scoorde Nuenen na een 
kwartier de 2-0. Tim Ketelaars scoor-
de uit een rebound voor het doel van 
Silvolde, met een hard schot, zijn eer-
ste competitietreffer. De ploeg uit de 
Achterhoek begon toen wat meer 
met irritaties te spelen, wat tot wat 
kleine opstootjes heeft geleid. 

In de 2e helft ging Nuenen verder 
met een aantal snelle aanvallen. Na-
dat Mat Bolhuis en Roy Olislagers het 
doel hadden bestookt, bleef de stand 
nog hetzelfde. Edje Craenen gaf nog 
een paar mooie crossballen over lan-
ge afstand die door de aanvallers 
goed werden verwerkt tot nieuwe 
kansen. Tony Cuenca raakte nog een 
keer de paal na een mooie assist van 
Jasper Oosterhout. De allesbeslissen-
de treffer wilde gewoon niet vallen. 
Silvolde probeerde toen wat meer 
druk te zetten en hanteerde de lange 
bal naar de goal van Nuenen. Daar 
werd keeper Jeroen Keeris niet warm 

of koud van, deze ballen zijn voor 
hem.
Na een paar wissels, speelde Nuenen 
wat meer op de counter en met de 
snelle Billy de Jong in het veld, gaf 
Nuenen zijn tegenstander een paar 
keer het nakijken. De afronding was 
net niet goed genoeg om de score te 
vergroten. Jordy Wapenaar, hij mocht 
weer meedoen na een vervelende 
blessureperiode, probeerde met een 
spectaculaire omhaal de score te ver-
groten. Het was een goeie wedstrijd, 
die Nuenen, onder leiding van trainer 
Ruud van der Rijt, in het linker rijtje 
van de ranglijst heeft gebracht. Vol-
gende week uit naar Venray, zondag 
27 november de thuiswedstrijd te-
gen Unitas 30 uit Etten Leur. Entree is 
gratis op het prachtige complex van 
RKSV Nuenen.

Nuvo ’68 Dames 1 boekt eerste 
overwinning van het seizoen
Een sterk verjongd Nuvo ’68 Dames 1 heeft de eerste overwinning van 
het seizoen binnengesleept. Na een pittig volleybalgevecht in de Honger-
man werd Donki Sjot uit Den Dungen met 3-2 verslagen. 

De Nuenense dames kwamen moei-
zaam op gang en verloren de eerste 
set ruim met 14-25. Daarna liet het 
team veerkracht zien. Na een nipt 
verloren tweede set (23-25) werd de 
derde set met hetzelfde verschil ge-
wonnen (25-23). In de vierde set 
kreeg het team vleugels en liet het de 
bezoekers uit Den Dungen alle hoe-
ken van het veld zien in een set die 
met 25-5 naar de Nuenenaren ging. 
In de allesbeslissende vijfde set 
kwam de spanning weer volledig te-
rug, maar bleef Nuvo de bovenlig-
gende partij. Door de laatste set met 
15-10 te winnen verzekerde de ploeg 
van trainer Dié Gijsbers zich van de 
eerste winst van het seizoen.

Het eerste herenteam van Nuvo ’68 
wacht nog altijd op de eerste over-
winning in de Promotieklasse. Tegen 

Badminton Club Lieshout zoekt 
jeugdtrainer/begeleider voor mini’s
De jeugd kiest tegenwoordig steeds vroeger voor hun sport. Badminton 
Club Lieshout wil graag op die trend inspelen door een jeugdgroep op te 
zetten voor de leeftijdscategorie 4-6 jaar. De vereniging zoekt daarom 
een begeleider/trainer die samen met de vereniging deze activiteit wil 
opzetten. Lijkt jou dat leuk? Zou jij dat wel willen? Neem dan contact op 
met Badminton Club Lieshout via www.badmintonclublieshout.nl en 
overleg over de mogelijkheden.

Badminton is óók leuk voor de allerklein-
sten. Wie helpt Badminton Club Lieshout 
met de opzet van een speelmoment voor 
de jongste jeugd?

Jeugdcommissie
De jeugd heeft de toekomst: ook bij 
Badminton Club Lieshout. Om die re-
den heeft de vereniging een speciale 
commissie opgericht om de juiste in-
vulling voor de jeugd te kunnen bie-
den. Eén van de initiatieven van deze 
commissie is het opstarten van een 
groep ‘mini”s’; dat zijn kinderen tus-
sen ca. 4 en 6 jaar die spelenderwijs 
kennismaken met de sport badmin-
ton. Badminton Nederland heeft een 
heel programma opgezet voor deze 
groep onder de naam Bamito dat 
toegepast kan worden bij de begelei-
ding van deze jonge jeugd. Een pro-
gramma is dus beschikbaar.

Derde jeugdgroep
Badminton Club Lieshout heeft nu 
twee jeugdgroepen. Eentje van ca. 7 
tot 12 jaar en eentje van ca. 12 tot ca. 
18 jaar. Onder deze beide jeugdgroe-
pen blijkt ook écht behoefte te zijn 
aan een ‘opstartgroep’. Graag wil de 
vereniging deze nu opzetten en om 
die reden zijn ze op zoek naar een be-
geleider/jeugdtrainer die hierin de 
lead wil nemen. Uiteraard is affiniteit 
met kinderen zeer gewenst en moet 
je het leuk vinden om kinderen te be-
geleiden en middels badminton-ge-
relateerde spelletjes de kinderen 
spelenderwijs te leren badminton-
nen. 

Dag en tijdstip te bepalen
Afhankelijk van de mogelijkheden 
die deze trainer heeft kan de tijd en 
speeldag worden vastgesteld: dat 
kan op een (late) doordeweekse mid-
dag zijn, maar kan ook in het week-
end zijn. Het exacte tijdstip is dus in 
overleg te bepalen. Vind jij dit leuk? 
Zie jij dit als uitdaging? Neem dan 
contact op met Badminton Club Lies-
hout via www.badmintonclublies-
hout.nl en leg contact. Ook kun je 
langskomen op een woensdagavond 
tijdens de speelavond van de jeugd 
(tussen 18.30 en 20.00 uur) en een 
van de begeleiders aanspreken; zij 
helpen je graag verder!

Good old Frits Rooijakkers 
wint derde rikavond
Op de elfde van de elfde wint de man met de grootste bakkebaarden van 
de avond de strijd om de eerste plaats met 95 punten. Wederom is duide-
lijk gemaakt dat ervaring, lef en een beetje geluk de belangrijkste ingre-
diënten zijn voor de overwinning. Maar het allerbelangrijkste was dat het 
wederom een gezellige avond was voor iedereen en uiteindelijk iedereen 
ook tevreden huiswaarts is gekeerd.

Hierbij de volledige uitslag :
Frits Rooijakkers 95 punten
Ad Damen 80 punten
Geert van Leenders 79 punten
Ruud Vogels 78 punten
Henk Vrijaldenhoven 70 punten
Annie de Louw 62 punten
Frans Saris 60 punten
Gerton van Leenders 56 punten
Peter de Louw 52 punten
Gerrit van Oirsouw 49 punten

Komende vrijdag is de volgende rik-
avond.

We starten elke vrijdag om 20.00 uur 
en iedereen die een beetje kan rikken 
is welkom. Tot vrijdag de 18e!

SupportersClub RKSV Nuenen.

Links op de foto de winnaar: Frits Rooij-
akkers, rechts: Ludo van den Berg, orga-
nisatie

het hoger geklasseerde VC Hero uit 
Roermond/Herten leverden de man-
nen van trainer Arjen Polstra moedig 
weerstand tegen de harde klappen 
van de gasten. De Nuenenaren kon-
den door uitstekend verdedigend 
spel lang mee, maar trokken in de 
eerste twee sets net aan het kortste 
eind tegen de Limburgse gasten (22-
25, 22-25). In de derde set vocht Nuvo 
zich met veel strijdlust en energie te-
rug in de set. Vanaf 21-21 ging de set 
gelijk op en speelden beide ploegen 
heerlijke rally’s uit. Uiteindelijk is het 
de thuisploeg die zich met 26-24 naar 
de setwinst knokt. Deze inspanning 
moet de ploeg echter bekopen in de 
vierde set die met 13-25 ruim verlo-
ren gaat, waardoor de bezoekers na 
een mooie wedstrijd met een ver-
diende 1-3 overwinning uit Nuenen 
vertrekken.

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.
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