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

Rond de Linde
zoekt bezorgers 

v.a. 13 jaar
omgeving Lissevoort

en Nuenen -west

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

www.makelaarsplein.com
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Bezoek onze
kerstshow

Nuenen Kapperdoesweg 8

Op alle groene kamerplanten
BLACK FRIDAY

Aanbieding geldig van 
vrijdag 25 t/m zondag 27 november 2022
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40%
KORTING

Iedere vrijdag koopavond
Friday

SHOPPING

ELKE VRIJDAGAVOND BIJ 
BRASSERIE D’N MERT

BURGER
DEAL

Burger + frietjes = € 12,95

Dit jaar mag ik de scepter zwaaien 
onder de naam Prins Jogadero. In het 
dagelijks leven ben ik Gijs Vorsten-
bosch, 24 jaar, geboren en getogen 
in ons prachtige Narregat en sinds 
twee en een half jaar werkzaam als 
Supervisor bij DHL Express. In mijn 
vrije tijd ben ik al vanaf mijn 5e op het 
voetbalveld te vinden en na enkele 
uitstapjes inmiddels actief als speler 
van het vaandelteam van ons mooie 
RKGSV waar ik ook graag aanwezig 
ben tijdens de 3e helft! 
En met welke adjudanten ik dit car-
navalsfeest het liefste zou willen vie-
ren? Met mijn prachtige vriendin 
Myrna Sanders en broer Wouter na-
tuurlijk!

Myrna zal onder de naam Adjudant 
Pérola bekend staan. Dit is afkomstig 

van het woord ‘parel’, zoals zij regel-
matig gekscherend wordt genoemd 
in het Narregat. Zij is 24 jaar en haar 
roots liggen in Nederwetten. Naast 
haar dorpse activiteiten is zij nét af-
gestudeerd aan de ALO en werkt zij 
als begeleidster in de zorg.
Wouter heet tijdens deze carnaval 
Adjudant Aventura. Dit is afgeleid 
van het feit dat hij heel graag op reis 
gaat en nieuwe dingen wil ontdek-
ken. Zijn wieg stond net als die van 
mij in ons eigen bruisende Gerwen! 
Wouter is inmiddels 27 lentes jong en 
werkt als automonteur bij Content 
Autogroep in Eindhoven.
Onder ons motto Vier-us Carnaval! 
Vinden we het nu echt tijd om het 

mooiste feestje van het jaar, samen 
met jullie allemaal, te vieren als nooit 
tevoren! 
We hebben er immers lang genoeg 
op moeten wachten. Eigenlijk vrijwel 
meteen toen we met de voorberei-
dingen begonnen, kwam corona de 
hoek om. Nog eens twee extra jaren 
het geheim meedragen was inmid-
dels tot een ware sport verheven. Ge-
lukkig zijn we de voorbereidingen 
zonder al te veel verdenkingen door-
gekomen en hebben we de jagers 
met de hints aardig op het verkeerde 
been gezet. Uiteindelijk was het 19 
november echt zo ver en konden wij 
ons in een prachtig versierde Heuvel 
onthullen als Prins Jogadero, Adju-
dant Pérola en Adjudant Aventura! 

Het was zo’n 4 jaar geleden toen de Prinsen Keuze Commissie aan mij 
vroeg of ik de neije prins van het Narregat (Gerwen) wilde worden. Die 
keuze was snel gemaakt! Carnaval is mij met de paplepel ingegoten. Ik 
kan me niet herinneren dat ik het ooit vrijwillig heb overgeslagen en in 
2010 heb ik al eens de Carnavalskar mee mogen trekken als jeugdprins.  

mooiste feestje van het jaar, samen mooiste feestje van het jaar, samen mooiste feestje van het jaar, samen 

Dubbelpret tijdens de kerstperiode 

Ook dit jaar weer wandelen 
langs lichtkunstwerkjes  
Vol trots introduceren wij de Dwèrse Winterlichtjes. Dit zijn lichtkunst-
werkjes gebaseerd op een actie van vorig jaar december, toen tijdens de 
kerstperiode de eerste ‘lichtpuntjes’ in het straatbeeld van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten verschenen. Het idee werd fanatiek omarmd. De ini-
tiatiefnemers van destijds, Inge en Brigit, zijn nu volop bezig met Dwèrs 
op het IJs en daarom zochten zij opvolgers. Die hebben ze gevonden! 
Ste�  e en Jannie zetten dit mooie idee graag voort en vanaf nu heet het 
de Dwèrse Winterlichtjes. 

Walter van Gent
Zijn Dwèrse Winterlichtje is in de maak!   

Het is nog steeds een wandeling 
langs kunstwerkjes met licht. Op ba-
sis van alle aanmeldingen komt er 
een kaart in Google Maps met daar-
op alle lichtjes. Deze lichtkunstwerk-
jes zijn van zaterdag 17 december tot 
en met zondag 1 januari te bewonde-
ren. Dus naast het schaatsen kun je 
nu alvast creatief aan de slag en/of 
straks de werkjes in de avonduren 
bekijken.  

Een aantal mensen was zo enthou-
siast na de editie van vorig jaar dat ze 
hun Winterlichtje voor dit jaar al (bij-
na) klaar hebben. Zo ook Walter van 
Gent: “Dát ga ik volgend jaar ook ma-
ken, was het eerste wat ik zei toen ik 
vorig jaar december een ronde had 
gemaakt langs de verschillende stra-
ten in Nuenen. In onze (Kerk)straat 
stonden er toen al vijf of zo, super-
leuk en alle kastjes waren weer an-
ders. Ik knutsel graag en wilde graag 
licht, muziek én beweging in mijn 
Winterlichtje. En het moet leuk zijn 
voor kinderen. Of dat allemaal gaat 
lukken… ik zou zeggen kom kijken 
en geniet dit jaar weer van alle leuke 
taferelen in het dorp!”  

Hoe doe je mee? 
We bieden je dit jaar maar liefst drie 
mogelijkheden om mee te doen: Heb 
je de box van vorig jaar nog dan kun 
je die natuurlijk opnieuw gebruiken. 
Je kunt hem afstoffen en voorzien 
van nieuwe batterijen, maar je mag 

hem natuurlijk ook pimpen of zelfs 
helemaal opnieuw inrichten.  

Maak de box zelf
De werkinstructies staan voor je klaar 
en zijn terug te vinden op de website 
www.dwersewinterlichtjes.jouwweb.
nl. Kom je er niet helemaal uit loop 
dan bij de Dorpswerkplaats binnen 
voor ondersteuning. Hergebruik een 
bestaand object. Letterlijk alles kan 
omgetoverd worden tot een Winter-
lichtje. Denk aan een koffer, nachtkast-
je, groentekistje, groot windlicht… 
Neem een kijkje in de schuur of op zol-
der of loop eens binnen bij Het Goed 
in Nuenen. Blaas oude(re) materialen 
nieuw leven in en tover ze om tot een 
waar lichtkunstwerk. Wees creatief en 
maak je eigen Dwèrse Winterlichtje. Of 
het een kersttafereel, winterwonder-

land, dierentuin, school, discovloer 
met lichtjes, vakantie voorstelling, ar-
tistiek kunstwerk, kerststal of een koor 
van ijsberen is - alles mag en kan, als 
het tafereel maar verlicht is.   

Aanmelden en/of meer informatie
Doe je (weer) mee? Of staat je Dwèr-
se Winterlichtje al klaar? Meld je dan 
aan via dwersewinterlichtjes@gmail.
com. Na je aanmelding ontvang je 
meer informatie van ons. Wil je meer 
weten? Of gebruik maken van onze 
werktekening? Ga naar www.dwerse-
winterlichtjes.jouwweb.nl 
of scan de 
QR code. 

Op de hoogte blijven
Volg ons via Facebook (Dwèrse Win-
terlichtjes) of Instagram (dwerse_
winterlichtjes)!  Laten we er met el-
kaar een mooie, (ver)lichte tijd van 
maken. Op naar heel veel Dwèrse 
Winterlichtjes!  

Prins Jogadero en adjudanten Pérola en Aventura 

Prins Jogadero zwaait scepter in Gerwen

Senergiek 
Geschiedenislezing: 
De dorpsdokter

Een heleboel 
feest op de 
Nieuwe Linde

Senn Lindeman pakt 
Nederlandse titel
in stijl 
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Green Friday beweging groeit
Kringloopwarenhuis Het Goed Nuenen staat vrijdag 25 november weer ge-
heel in het teken van Green Friday. Met een tegendraadse insteek laat Het 
Goed in haar 31 kringloopwarenhuizen zien aan koopjesjagend Nederland 
dat het anders kan: leuk én voordelig shoppen – goed voor de klant en 
duurzamer voor de wereld. Voor een gemiddeld Nederlands huishouden 
geldt namelijk dat de aankopen van nieuwe spullen maar liefst een derde 
deel bedragen van de totale CO2-uitstoot. Met Green Friday wil Het Goed 
vooral de positieve impact van tweedehands shoppen benadrukken. Want 
één kilogram hergebruik staat gelijk aan één kilogram CO2-besparing.

Door bewuster te consumeren en 
minder nieuw te kopen, draag je een 
steentje bij aan de oplossing van de 
klimaatcrisis. Directeur van Het Goed 
Willem van Rijn: “Wij zijn absoluut 
voor shopplezier. En wat ons betreft is 
dat het grootst als je spullen een 
tweede leven geeft. Dat willen we 
graag iedereen meegeven met Green 
Friday. Door hergebruik realiseren we 
serieuze impact. Dankzij onze klanten 
hebben we in 2022 al meer dan 26 
miljoen kilo CO2 bespaard. Dat staat 
gelijk aan de CO2 opname van 3.5 mil-
joen bomen”. Daarom is de Green Fri-
day-inhaker van Het Goed: ‘1=1. Eén 
kilogram hergebruik staat gelijk aan 
één kilogram CO2-besparing’.  

CO2-uitstoot moet omlaag
“We moeten echt minder nieuwe 
spullen kopen”, vervolgt van Rijn. “Dit 
is geen tijd voor Black Friday, waarin 
mensen massaal worden aangemoe-
digd om te kopen. Voor een gemid-
deld Nederlands huishouden geldt 
dat de aankopen van nieuwe spullen 

maar liefst een derde 
deel bedragen van de 
totale CO2-uitstoot*. 
Dat is meer dan het aandeel van au-
torijden, vliegen of vlees eten. Als 
consument kun je dus zelf veel doen 
om je ecologische voetafdruk kleiner 
te maken.”

Green Friday beweging groeit
Van Rijn vult aan “Als koploper in 
tweedehands retail was Het Goed 5 
jaar geleden de grondlegger van 
Green Friday in Nederland. De ver-
wachting is dat in 2022 meer retailers 
dan ooit zich zullen aansluiten bij de 
Green Friday beweging en een te-
gengeluid zullen laten horen. Het is 
fantastisch om te zien dat de bewust-
wording groeit. 

We zien het aantal bezoekers aan 
onze kringloopwarenhuizen stijgen. 
Samen zetten we een groene bewe-
ging in gang en maken we van twee-
dehands shoppen de eerste keuze. 
Samen maken we het groen”.

Ludieke Green Friday raad & 
win-actie
Om de klant bewust te maken van de 
CO2-besparing kan iedere klant op 
vrijdag 25 november meedoen aan 
een speciale winactie: ‘raad het ge-
wicht van jouw gevulde winkel-
mandje’. Heb je het goed, dan neem 
je de inhoud gratis mee naar huis.

Een mooie manier om de milieu-im-
pact met klanten te delen en het is di-
rect duidelijk hoeveel CO2-uitstoot is 
bespaard door tweedehands te 
shoppen. Dat is shoppen met een 
Goed gevoel.

Over Het Goed
Het Goed is een sociale onderneming 
met 31 eigentijdse kringloopwaren-
huizen en 5 textielsorteercentra door 
heel Nederland. Vanuit de missie 
‘werk maken door hergebruik’ zet Het 
Goed zich samen met gemeenten en 
andere partners in voor een inclusie-
ve en circulaire samenleving. Dage-
lijks biedt Het Goed aan honderden 
mensen passend werk en wordt aan 
ruim 30.000 stuks een tweede leven 
gegeven. 
In totaal heeft Het Goed (voor en ach-
ter de schermen) ruim 1600 mede-
werkers. Met haar aantrekkelijke, fris-
se uitstraling, ruime aanbod en goe-
de service trekken de kringloopwa-
renhuizen van Het Goed meer dan 4 
miljoen klanten per jaar. Het Goed is 
PSO-gecertificeerd. 

*Bron: Milieu Centraal

Computercafé SeniorWeb
Het Computercafé van SeniorWeb Nuenen en Bibliotheek Dommeldal 
heeft noodgedwongen 2,5 jaar stilgelegen, maar kon in november geluk-
kig haar deuren weer openen. In de cursusruimte in de bieb aan de Jhr. 
Hugo van Berckellaan worden weer wekelijks presentaties of workshops 
gehouden over zaken die iets met computers te maken hebben.

Hebt u interesse in een van de onder-
werpen kom dan gewoon langs, 
vanaf 09.00 uur staat de koffie klaar, 
men hoeft hiervoor geen lid van Se-
niorWeb of bieb te zijn. De presenta-
tie of workshop begint stipt om 09.30 
uur. 
De entreeprijs bedraagt € 5,- inclusief 
koffie of thee.

Programma december:

Donderdag 1 december
Cloud versus NAS
DATA-OPSLAG
Wat te doen als de harde schijf vol 
raakt: Opslaan in de ‘Cloud’ of op een 
‘NAS’?
Het ene is een plek ergens in de we-
reld. Het andere is een ding dat je zelf 
ergens neerzet. Voor de pauze verge-
lijken we ze in simpele taal. Daarna 
gaan we meer in detail in op de NAS. 

Donderdag 8 december
WordPress websites
WEBSITE
Iedereen kan met de gratis software 
van WordPress mooie websites bou-
wen en onderhouden, zowel eenvou-
dige sites als de meer complexe zoals 

webshops. In het Computercafé laten 
we zien hoe het werkt en wat de mo-
gelijkheden zijn.

Donderdag 15 december 
MijnGezondheid.net
GEZONDHEID
Ook de medische wereld is aan het 
digitaliseren. De eerstelijnszorg 
(huisarts, apotheek, etc.) kan men 
vanuit eigen huis al online bereiken 
met de website MijnGezondheid.net. 
Hoe meldt u uzelf aan, hoe maakt u 
een afspraak of hoe bestelt u medicij-
nen? 

Donderdag 22 december
Online Cursussen – 
Veiligheid & Onderhoud
CURSUS
SeniorWeb heeft heel veel cursussen 
online gezet. Hoe maakt u hier gratis 
gebruik van? Als voorbeeld behande-
len we de cursus Veiligheid en Onder-
houd: Wachtwoord kiezen, antivirus-
software, back-ups maken, herstel-
punten, programma's verwijderen.

          
  

GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

AFVALWEETJE:
Let op: in de maanden december, januari en 
februari is de inzameling van GFT+E eens per  
vier weken.

 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.

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

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

Deze week: Gaatjesboor methode
Onder het slot wordt een gat geboord. Vervolgens wordt 
met behulp van een geprepareerd voorwerp de sleutel, 
die de bewoners in het slot hebben laten zitten, omge-
draaid.

Voorkomen door: Plaats raam- en deurboompjes die vol-
doen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
Deze zijn meestal voorzien van een slot zodat de inbreker 
het raamboompje niet omhoog kan trekken, sluit deze ook 
consequent af. Daarnaast altijd sleutels uit de sloten ver-
wijderen.

RAADSINFORMATIE
Inloop - spreekhalfuur met de raad
Op 30 november 2022 vindt het inloop – spreekhalfuur 
met de raad plaats. U bent welkom om in gesprek te gaan 
met raads- en burgerleden. U hoeft zich niet vooraf aan 
te melden en kunt zo binnenlopen. 

De inloop vindt plaats van 19.30 uur tot 19.55 uur vóór de 
beeldvormende avond, bij de ingang van de raadzaal. Dit 
onder het genot van een kopje ko¡  e of thee.

Beeldvormende avond
Aansluitend is er op 30 november om 20.00 uur een beeld-
vormende avond in de raadzaal van Het Klooster. Hierin 
wordt gesproken over de volgende onderwerpen:

- Evaluatierapport participatieproces Opwettenseweg, 
Nuenen West en speelveldje Eeneind

- Presentatie Monitor Sociaal Domein

Tijdens de beeldvormende avond staat het delen van in-
formatie centraal. Het uiten van standpunten is niet aan 
de orde.

Wilt u meespreken?
Meld u aan vóór 29 november 12.00 uur via nuenen.nl/
doe-kijk-en-luister-mee (spreekrecht) of mail naar grif-
fi e@nuenen.nl

De bijeenkomst is ook live te volgen via nuenen.raadsin-
formatie.nl/Live en LON TV.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 15-11-2022 EN 21-11-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Voirt 39 Slopen van bestaande schuur ten  

behoeve van het plaatsen van een  
 gemetselde muur 
Brabantring 1-Gasr Rooien van een sierkers 
Weverstraat 16 Splitsen van bestaand pand in drie 
 woningen 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Nuenen D 1735  Het bouwen van een kleinschalige 
 woon-/zorgvorm 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Bouwen in het buitengebied van  

Nuenen: Richtlijn voor Ruimte voor 
Ruimte-initiatieven in bebouwings-
concentraties 

Nuenen. c.a. Voorgenomen gronduitgifte 
 Eeneind 
Nuenen c.a. Vaststellen parkeergelegenheid  
 voor het opladen van elektrische  
 auto’s - De Hofstad te Nuenen 

Soeterbeek 3, 
D 3652 en D 3662 Geweigerde omgevingsvergun- 

ning voor het plaatsen van perma-
 nente teeltondersteunende voor 
 zieningen in de vorm van wandel- 
 kappen 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Toestemming voor de intocht van  
 de Sint op diverse locaties te Gerwen 
Heuvel 11 Onthe¡  ng voor de Alcoholwet ten  
 gevolge van het Prinsenbal res 
 pectievelijk tijdens de ontvangst  
 van de Sint 

Dit zijn kennisgevingen en geen o¡  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (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
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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

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

Echte en mooie houten vloeren
gelegd door een vakman ook op 

vloerverwarming- en koeling. 

Bezoek onze showroom 
met veel voorbeeld panelen.

www.chateauvloeren.nl

Papenhoef 15  Lieshout           info@vanderputten.nl

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

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

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

Van der Putten Houthandel, 
Houtbouw en Chateauvloeren

Let op! WijLet op! Wij

zijn verhuisd
zijn verhuisd

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

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

Partij /pallet 
aanbiedingen
vanaf € 39,95 

Wees er 
snel bij!

NU: DEZE HOUTEN VLOER € 85,- p/m2

(inclusief leggen, lijm en btw)

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

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

WIST U DAT:

Per 1 juli rookmelders 

verplicht zijn! 

Wij m
onteren ze 

bij u thuis. Bel?040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

- Toegang tot bedrijfsruimte via roldeur of centrale entree

- Onderdeel van bedrijfsverzamelgebouw met 
 gezamenlijke voorzieningen

- Gunstig gelegen op kleinschalig bedrijventerrein Spegelt
 nabij A2 en A50

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

TE HUUR IN NUENEN

Bel voor meer informatie: 040-3034400

Bedrijfsruimte voor opslag 
of atelier 67m2

Huurprijs: 500 p/mnd

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Voor als het goed moet zijn!

500 gram Gehakt h.o.h.
+ 4 Runder Hamburgers ......  8,25
2 Pampaschijven  .......................... 5,50

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

Al onze maaltijd Salades
uit eigen keuken ... 6,95

Spaanse Verleiding  ...... 100 gram 2,75

OP BROOD

KOOPJE

SPECIAL

TOP
Steak Picanha  ................... 100 gram 3,50
Kip Grillworst  .................. 100 gram 1,25
"Uit eigen Keuken"

Biefreepjes in Stroganoff saus
met witte rijst  ....................................p/portie 6,50

SPECIAL

KANT & KLAAR

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

www.smoldersschoenen.nl

BLACK  
FRIDAY 20% 

m.u.v. pantoffels

Do 24 november
Vr 25 november
Za 26 november

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)
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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.

WLG organiseert lezing over 
een project in Congo  
Sinds enige tijd woon ik, Ton Swinkels, secretaris van Mutoto.nl in Ger-
wen. In 1964 is mijn oom Gerrit van Asperdt als pater van de Salesianen 
(de paters van Don Bosco) vertrokken naar Lumbumbashi, Belgisch Con-
go. Vanuit een klein zelf gebouwd hutje is hij gestart met het opbouwen 
van Cité Des Jeunes (kinderstad). Dit met het doel om straatkinderen een 
basisopleiding te geven. Zoals metselaar, timmerman, automonteur 
meubelmaker, land tuin bouw, naad en snit, enz. Een beroep waar kanslo-
ze kinderen hun geld mee kunnen verdienen. Vandaag de dag krijgen cir-
ca 3000 kinderen hier nog steeds een basisopleiding.  

De Hapertse schoenmaker Rien van 
der Vleuten heeft in 2000 een schoen-
makersopleiding voor Cité de Jeunes 
opgezet en ingericht. In de loop der 
jaren heeft dit project zich ontwik-
keld en het werpt zijn vruchten af: nu 
nog steeds worden daar jaarlijks vak-
bekwame schoenmakers afgeleverd. 
De manier waarop de paters de 
straatkinderen opvangen en een toe-
komst geven, dwingt respect af. 
Om het werk met straatkinderen in 
DR Congo in het algemeen te onder-
steunen heeft Rien in 2008 de stich-
ting Mutoto.nl opgericht. De doel-
stelling van de stichting is ‘Hulp voor 
dakloze en kansarmen in DR Congo’. 
Dat geeft al aan dat Mutoto.nl haar 
blikken m.b.t. ontwikkelingswerk 
verbreed heeft. Diverse projecten 
zijn inmiddels al een succes, waaron-
der ook een voedselbank voor oude-
ren.   
Kortom ruim 20 jaar ervaring met 
ontwikkelingswerk. Dat wil Mutoto.
nl nu graag eens laten zien, tijdens 
een lezing bij de WLG in Gerwen. 

Maandag 28 november om 14.00 uur 
in D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen. 
De deuren gaan open om 13.30 uur, 
koffie en thee staan dan voor u klaar. 
Tijdens de lezing maakt u kennis met 
Congo, de Congolezen en hun ‘eigen’ 

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
14.00 uur  Informatiemiddag De PVGE over de reizen in 2023, Jo van Dijkhof 
14.30 uur Senergieklezing De Dorpsdokter, Trefpuntzaal, Het Klooster
19.30 uur  Wijnproeverij voor het goede doel, John Geven Studio’s 
 (aanmelden: www.lionsnuenen.nl)
19.30 uur  Film Cultuur Avonduur, Klooster Nuenen
20.00 uur  Shapeshifting,Van Goghkerkje, Papenvoort, Nuenen
20.00 uur  Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten

ZATERDAG 26 NOVEMBER
10.00-17.00 uur  VVN afd. Nuenen Fietscontrole, Parkhof/Parkstraat
14.00 uur Jeugdprinsenbal Dwèrsklippels, Het Klooster
14.00 uur  Informatiemiddag De PVGE over de reizen in 2023, Jo van Dijkhof 
18.30 uur Gezinsviering St. Clemenskerk Nuenen
20.11 uur Prinsenbal Dwèrsklippels, Het Klooster
 
ZONDAG 27 NOVEMBER
10.00 uur IVN Kids wandeling, Blokhut Scouting, Papenvoortseheide 5B, Nuenen
14.30 uur Cultuur Overdag Concert Hanneke Rouw (cello) en Masha Galparino 
 (piano), Van Goghkerkje
14.30 uur Ger Coppens en haar apostelen, Ons Tejater, Grotenhof 2, Lieshout

MAANDAG 28 NOVEMBER
14.00 uur WLG lezing Mutoto Congo, D’n Heuvel, Heuvel 11, Gerwen
20.45 uur Popkoor Prestige, Het Klooster, Nuenen

WOENSDAG 30 NOVEMBER
14.30-16.30 uur  Middagbijeenkomst over vrede en recht, Regenboogkerk Nuenen

DONDERDAG 1 DECEMBER
09.30-11.30 uur  Wat is de beste opslagmethode voor uw bestanden?
 Computercafé Nuenen – Bibliotheek Nuenen
20.00-22.00  uur  Thema avond Vluchtelingen crisis De Regenboog Nuenen

ZATERDAG 2 DECEMBER
20.30-22.30 uur Tip Yar album concert Rozenknopje Eindhoven

MAANDAG 5 DECEMBER 
13.30 tot 15.30 uur WLG sinterklaasdobbelspel, D’n Heuvel Gerwen  

DONDERDAG 8 DECEMBER
09.30-11.30 uur  Op eenvoudige manier een eigen website maken
 Computercafé Nuenen – Bibliotheek Nuenen
10.30 uur  Cultuur Overdag film Klooster Nuenen
19.30-21.30 uur  Open repetitie ’t Eenoodje, Duynhovenlaan 15 in Nuenen

Clemenskerk in Nuenens centrum én    
de voormalige Andrieskerk
De drie kerkdorpen Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten - al ruim twee 
eeuwen verenigd als Gemeente 
Nuenen c.a. kennen - naar aange-
geven - drie kernen met ieder een 
eigen Roomse kerk. En Gerwen 
zelfs twee kerken: een historische 
en een meer eigentijdse. Voorts 
heeft Nuenen centrum tegenover 
het zwembad nog een Godshuis 
waar de protestantse broeders en 
zusters ter kerke gaan. Die laatste 
aanduiding past zeker in deze tijd, 
immers er is een nauwe samenwer-
king tussen de genoemde geloofs-
groepen binnen de Nuenense 
gemeenschap.

Maar voor menige kerkelijk betrokke-
ne zullen deze kerkdeuren denkelijk 
ook nog wel bekend voorkomen, na-
melijk toegang biedend tot de voor-
malige Andrieskerk aan de Jacob 
Catsstraat. Na de Tweede Wereldoor-
log begon Nuenen uit te breiden in 
westelijke richting. Daar werd ook 
een kerk geprojecteerd: de tweede 
parochiekerk in de kern van Nuenen. 
Deze kerk werd ontworpen door Jan 
de Jong in de trant van de Bossche 
School. Het was een betrekkelijk laag, 
doosvormig gebouw, uitgevoerd als 
zaalkerk in een lichte baksteensoort. 
De vensters zaten hoog in het ge-
bouw. Het interieur was sober en mo-
dern. De kerk werd met - ruim acht-

honderd zitplaatsen - 'op de groei' 
gebouwd. De 1ste steen wordt door 
bouwpastoor J. van Oosterhout ge-
legd op 15 augustus 1963 en op 17 
juli 1964 wordt de kerk na inwijding 
door bisschop W. Bekkers in gebruik 
genomen. Bij de ingang van de kerk 
was de volgende Psalm te lezen: “Wil 
God uw huis niet bouwen, vergeefs is 
al uw werk, geen bouwer kan zo sterk 
als Hij de muren stouwen.” 
Zowel de ontkerkelijking als het feit 
dat de uitbreiding van Nuenen zich in 
zuidelijke richting ging ontwikkelen, 

en de oorspronkelijk geplande wes-
telijke woonwijken niet meer tot 
stand kwamen, zorgden ervoor dat 
de Andriesparochie werd opgehe-
ven: op 28 december 2003 vond de 
laatste dienst plaats en werd de paro-
chie bij de Nuenense Sint Clemens-
parochie gevoegd. Hoewel er nog ac-
tie werd ondernomen om het ge-
bouw een herbestemming te geven, 
bleek de slechte bouwkundige staat 
ervan een reden om tot sloop over te 
gaan. In 2007 vond deze plaats. Pas-
toor Jan van Oosterhout Nuenen (op 
29 mei op 82-jarige leeftijd overleden 
te Nuenen 2005) was (bouw)pastoor 
van de Andriesparochie van 1961 tot 
1992. In 2011 werd de straatnaam 
'Jan van Oosterhouthof', gelegen op 
de voormalige plaats van de Andries-
kerk onthuld. De naam is afgeleid van 
Sint-Andries, de apostel Andreas. Een 
directere link met de naam ‘Andries’ is 
er echter ook: het was de vader van 
bouwpastoor J. van Oosterhout. De 
luidklokken van de kerk doen nu 
dienst in een nieuw gebouwde kerk 
in Kabanjahe in Noord-Sumatra. Ach-
ter het altaar heeft een drieluik van 
Hugo Brouwer gehangen. Het wordt 
voltooid en geplaatst met kerstmis 
1973. In november 1976 wordt er een 
enquête onder de parochianen ge-
houden, waaruit blijkt dat de meer-
derheid het kunstwerk op die plaats 
afwijst. Van november 1978 tot einde 
1984 wordt het aan het gezicht ont-
trokken door een altaardoek. Uitein-
delijk wordt het in 1986 verplaatst 
naar de rechter zijmuur in de kerk. In 
2007 verhuist het drieluik naar de 
kerk van de Heilige Kruisvinding in 
Odiliapeel. Ook een tabernakel af-
komstig van de gesloopte Andries-
kerk is hier te vinden. Op de plaats 
van de Andrieskerk werd een basis-
school annex kinderopvang ge-
bouwd, ‘Dassenburcht’ genaamd. 
Een laantje naast de kerk bleef be-
houden. Ook de straatnaam ‘Andries-
plein’ is nog in gebruik voor het voor-
malige kerkplein.
In de zondagsdienst afgelopen 20 
november belichtte pastor Hans Vos-
senaar de achtergrond van zowel de 
heilige waaraan de Clemenskerk zijn 
naam ontleent als van Andreas wiens 
beeltenis op een sokkel voorin de 
Clemenskerk rust. Maar er is meer dat 

herinnert aan de voormalige An-
drieskerk en aan de daarmee verbon-
den actieve parochiegemeenschap. 
Waar van oudsher kerkelijke diensten 
opgeluisterd worden door koren 
kende de Andrieskerk er meerdere. 
Een parochiekoor waarvan een aan-
tal leden zich voorts ook nog toeleg-
den op het zingen van het Gregori-
aans. Een groot aantal jaren onder 
leiding van de dirigent Frans Hamil-
ton en verscheidene jaren onder-
steund door orgelspel van zijn echt-
genote Betsie. Toen eind 2003 de An-
drieskerk onttrokken werd aan de 
eredienst besloten de leden van het 
parochiekoor te stoppen. Maar niet 
allen want de subgroep van Gregori-
anen wenste door te gaan en wel als 
Gregoriaans koor Sint Andries met 
zangbeurten bij eucharistievieringen 
in de Nuenense Clemenskerk. Dit te 

meer daar in deze kerk wel een paro-
chiekoor actief was, maar er nauwe-
lijks meer Gregoriaans gezongen 
werd. Dit was ook eigen aan de in-
middels sterke hang naar gezangen 
in de eredienst in de Nederlandse 
taal. De naam van Huub Oosterhuis 
en zijn overvloed aan liederen geba-
seerd op de psalmen en Bijbelse ge-
gevens is in dat verband - zeker tot 
op de dag van vandaag - een belang-
rijk gegeven.
Inmiddels bestaat het van oorsprong 
Gregoriaanse vanuit de Andriesparo-
chie al bijna 50 jaar. Weliswaar altijd 
niet met een groot aantal leden, maar 
wel actieve zangers. Elke derde zon-
dag van de maand verzorgen ze - ui-
teraard de Latijnse kerkliederen - in 
de eucharistieviering in de Clemens-
kerk. Zo ook afgelopen zondag bij 
het feest van Christus Koning, de laat-
ste zondag van het kerkelijk jaar. De 
Christelijke kerken zien vervolgens 
uit naar Kerstmis met voorafgaand 
vier adventszondagen. Maar op die 
laatste zondag vieren de zangkoren 
doorgaans het Ceciliafeest geba-
seerd op haar jaarlijkse patroondag 
22 november. In die eucharistie wor-
den in de voorbeden ook de overle-
den koorleden herdacht. Door de 
medevoorganger en tevens mede-
koorlid Jos Deckers werden de na-
men van vier koorleden genoemd 
die in het afgelopen jaar overleden. 
Maar dit jaar was het verder ook een 
speciaal Ceciliafeest omdat de voor-
zitter van het koor Peter van Over-
bruggen uit handen van pastor Hans 
Vossenaar de Gregoriusmedaille ont-
ving voor zijn 25-jarig trouwe lid-
maatschap en ruim 10 jaar voorzitter-
schap van het koor. Peters echtgeno-
te Marianne spelde de medaille met 
natuurlijk witgeel lint op en de koor-
leden zagen hier trots op toe met 
zo’n betrokken en actieve medezan-
ger! De kerkdienst op die zondag 
werd toepasselijk besloten met het 
zingen van de hymne: “Christus vin-
cit, Christus regnat, Christus imperat”.

aardigheden en de kracht waarmee 
deze mensen in de maatschappij 
staan. Ook richten wij een blik op de 
toekomst.   
Kortom voor diegenen die geïnteres-
seerd zijn in hun Afrikaanse mede-
mens is deze middag een aanrader. U 
bent van harte welkom, aanmelden 
is niet nodig, toegang is gratis. Meer 
informatie over de Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen vind je op www.
wlg-gerwen.nl. Heb je vragen of be-
hoefte aan contact? info@wlg-ger-
wen.nl of 06-41102625.  

Foto’s: Petra van Laarhoven

Ittemee
Op vrijdag 9 december wordt er 
door vrijwilligers van de WLG (Itte-
mee) een driegangen maaltijd ge-
kookt en geserveerd. 

De gasten hoeven alleen maar aan te 
schuiven. Er kunnen maximaal 22 
gasten mee-eten aan de mooi gedek-
te tafel. Samen eten is heel gezellig. U 
bent welkom vanaf 18.00 uur. Men 
maakt een praatje en ondertussen 
geniet iedereen van een heerlijk eten-
tje. De kosten van dit menu is € 9,- per 
persoon. Dit is ook nog een mooie ge-
legenheid voor nieuwkomers in Ger-
wen om verschillende mensen te ont-
moeten en het is voor elke leeftijd.

Ittemee is een groep vrijwilligers die 
zich inzetten om een driegangenme-
nu te koken en te serveren voor de in-
woners van Gerwen. Iedere Gerwe-
naar mag/kan een vriend of vriendin 
meenemen en hoeft niet uit Gerwen 
te komen. U kunt u aanmelden voor 
vrijdag 9 december om gezellig te ko-
men eten bij ittemee.wlg@gmail.com
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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:

Lezing ‘Tussen vrijheid en  
vrede’ door Jan van Oudheusden
Woensdag 30 november om 20.00 uur geeft Jan van Oudheusden in zaal 
de Koekoek aan de Dorpsstraat in Lieshout een lezing die georganiseerd 
wordt door Heemkundekring ’t Hof van Liessent. 

Voor de laatste lezing van 2022 komt 
Jan van Oudheusden vertellen over 
de bevrijding van Zuid-Nederland in 
1944 en hoe mensen leefden in het 
bevrijde gebied. De enthousiaste en 

Café Schafrath eerste 
van Nuenen en  
zevende van Brabant
Café Schafrath is in de prijzen geval-
len. Als deelnemer aan de Neder-
landse Horecaprijzen, zijn ze als eer-
ste geëindigd in de categorie eigen 
dorp en als zevende in de categorie 
provincie Noord-Brabant. Op 23 ja-
nuari mogen Dave & Nancy hun twee 
prijzen in ontvangst komen nemen 
tijdens het Award Festival! Gefelici-
teerd!

veel gevraagde spreker was jaren 
provinciaal historicus van Noord-Bra-
bant en vanaf 2008 als onderzoek 
medewerker verbonden aan de leer-
stoel Cultuur in Brabant van de Uni-
versiteit van Tilburg. Hij publiceerde 
diverse boeken en artikelen over de 
geschiedenis en het erfgoed van ’s-
Hertogenbosch en van Noord-Bra-
bant en ontving bij zijn pensionering 
in 2014 de provinciale onderschei-
ding ‘de Hertog Jan’.

Zware tijden voor bevrijde Zuiden
Waar verwacht werd dat de bevrij-
ding zou leiden tot een snelle terug-
keer van de normale verhoudingen, 
bleek het tegendeel het geval. Be-
vrijd, maar nog geen vrede. In de eer-
ste dagen van september 1944 leek 
een snelle en moeiteloze bevrijding 
van Nederland binnen handbereik te 
liggen, vooral omdat de geallieerde 
opmars weken daarvoor zo voor-
spoedig was verlopen. Toen het front 
tot de Belgisch-Nederlandse grens 
was opgeschoven, begon de oor-
logsmachine te haperen. De bevrij-
ding van Zuid-Nederland liep daar-
door uit op een maandenlange, vaak 
bloedige en verwoestende strijd. De 
samenleving in het Zuiden was nog 

De hobby van....De hobby van....

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

Ook een leuke hobby?

Chris Dekkers
De lockdown was een pe-
riode waarin vaak nieuwe 
ideeën ontstonden. Zo ook 
bij Chris Dekkers. Toen hij tien 
jaar geleden met pensioen 
ging heeft hij zijn oude hob-
by, het filmen, van dertig jaar 
eerder weer opgepakt. Eerst 
bij de Lokale Omroep Nue-
nen (LON) waar hij als vrijwil-
liger aan de slag ging als ca-
meraman/editor. Later stapte 
hij over naar de professionele streekomroep Studio 040 waar hij de 
kneepjes van het vak leerde als camera-journalist (camjo). Hij maakte 
zelfstandig nieuwsreportages als correspondent voor Nuenen en was 
verantwoordelijk voor de hele reportage; redactie, interviews, camera-
werk, teksten schrijven, voice-over inspreken en montage. Hij stopte 
hiermee na een paar jaar en ging zich toeleggen op kunst. Dit was het 
begin van een nieuwe koers in zijn hobby. Hij is reportages gaan maken 
van exposities voor galeries in Nuenen en omgeving (Galerie Bonnard, 
SheArt Gallery, Beeldhouwcollectief Ruimte in Beeld, Galerie Nasty 
Alice, de Ruimte in Geldrop). Verder heeft hij promotiefilmpjes gemaakt, 
onder meer voor een expositie van een beeldhouwerscollectief en voor 
het Bijna Thuis Huis Latesteyn. Tijdens de pandemie heeft hij een aantal 
reportages voor de gemeente Nuenen gemaakt, videoportretten ge-
maakt van professionele kunstenaars en kunstenaars van Atelier Nue-
nen geportretteerd. 
Bij exposities bereidt hij zich voor op het werk van de kunstenaar. Op de 
computer monteert hij het filmmateriaal tot korte filmpjes. Chris ziet 
het als een uitdaging om een logisch verhaal te maken en een beleving 
over te brengen met beeld en woord. Hij heeft zijn hart bij de kunst lig-
gen en vindt in 'kunstenaarsdorp' Nuenen vruchtbare grond. Chris; "Ik 
wil kunst graag op deze manier voor het voetlicht brengen." Meerdere 
galeries in de omgeving kennen hem inmiddels en vragen hem regel-
matig om beeldende portretten te maken van kunstenaars en hun werk, 
wat een mooie aanvulling is op een fysieke tentoonstelling. Chris; "Ik 
heb ook genoeg ideeën voor de toekomst, bijvoorbeeld korte docu-
mentaires." 
Zijn films, documentaires en reisverslagen zijn te vinden op zijn eigen 
YouTube kanaal, facebook, en  https://www.chrisdekkersfilms.nl/.

Senergiek Geschiedenislezing: 
De dorpsdokter
 
Door Dr. Jan van Eijck  

Zou er één ander beroep zijn wat door de geschiedenis heen zoveel ver-
anderingen heeft ondergaan als dat van de dokter? 
Jan van Eijck (1950), zelf opgeleid 
huisarts en 35 jaar werkzaam in de 
GGD-wereld, komt er aanstaande 
vrijdagmiddag met plezier over ver-
tellen.
Museum De Dorpsdokter te Hilvaren-
beek laat al sinds 1985 zien hoe de 
dokter vroeger moest werken. Eerst 
moest hij het doen met bloedzuigers, 
koppen zetten en aderlaten, maar 
ongeveer sinds de Verlichting is de 
medische zorg er aardig op vooruit 
gegaan.
Jan van Eijk is al vanaf de oprichting 
van het museum als conservator en 
bestuurslid betrokken bij dit muse-
um en vertelt aan de hand van een 
Power Point presentatie over de ont-
wikkeling van de praktijk van niet al-
leen de huisarts, maar ook de tand-
arts, de drogist, de apotheker en de 
fysiotherapeut komen aan de beurt.
 “Na afloop zult u blij zijn in de tegen-
woordige tijd te leven en niet in 1800. 
Hoewel al die crises in 2022 ons aan 
het twijfelen brengen…”, aldus Van 
Eijck.
Voor het Nuenens publiek maakt hij 
nog een speciaal uitstapje naar de fa-
milie Raupp. Een opmerkelijke dy-
nastie van belangrijke dokters van 
Hongaarse afkomst in Brabant, met 
name ook in Nuenen. De Raupp’s 
trokken in vroeger dagen met de le-
gers uit Centraal Europa mee naar 
deze contreien en vestigden zich on-

der meer in Bergeijk, St Oedenrode, 
Eindhoven en Nuenen.
 
De boeiende Senergiek lezing is vrij-
dagmiddag 25 november om 13.30 
uur in de Trefpuntzaal van Het Kloos-
ter.
Toegankelijk voor iedereen: zowel 
Senergiek leden (€ 1,- entree) als niet 
leden (€ 2,- entree) zijn van harte wel-
kom.
Voor wie al wat voorpret wil hebben: 
kijk dan eens op de website 
www.museumdedorpsdokter.nl 

Heemkundekring De Drijehornick 
verwelkomt 300ste lid!  
Onlangs werd het 300ste lid ingeschreven bij heemkundekring De Drije-
hornick. In het Heemhuis aan de Papenvoort werd Rina Bekkers-Jansen 
uit Gerwen door het bestuur feestelijk onthaald. Koffie en gebak was er 
ook voor echtgenoot Jan Bekkers als 299ste lid. Voorzitter Roland van Pa-
reren overhandigde Rina een bos bloemen en een boek uitgegeven door 
de heemkundekring. Hij wenste Rina en Jan veel plezier en nut met hun 
lidmaatschap. 

 

De voorzitter memoreerde dat in 
2014 het 200ste lid werd verwelkomd 
en nu, in het jaar waarin de heem-
kundekring het gouden jubileum 
viert, is lid nummer 300 geregis-
treerd. De laatste maanden is het 
hard gegaan met inschrijving van 
nieuwe leden.  
De cultuurhistorische vereniging De 
Drijehornick is opgericht in 1971. De 
vereniging zet zich al 50 jaar in voor 
het stimuleren van belangstelling 
voor de geschiedenis en het culturele 
erfgoed van de eigen woonomge-
ving, met name die van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Aandacht is er 

ook voor de oude heerlijkheid Eckart 
als onderdeel van de voormalige ge-
meente Nederwetten-Eckart.   

Onderschrift bij foto: Voor het Heem-
huis ontvangt Rina Bekkers-Jansen 
als 300ste lid van heemkundekring 
De Drijehornick de bloemen uit han-
den van voorzitter Roland van Pare-
ren. Echtgenoot Jan Bekkers kijkt als 
299ste lid toe. 

IVN Kids najaarsactiviteit op 
de Papenvoortse Heide
 

Op zondag 27 november is de laat-
ste IVN Kids van dit jaar. Op de Pa-
penvoortse Heide nemen onze na-
tuurgidsen je mee voor een fijne 
najaarswandeling waarbij weer 
veel te ontdekken valt. De planten, 
bomen en dieren in het bos maken 
zich op voor de winter die in aan-
tocht is.
 
IVN Kids is voor kinderen en hun 
(groot)ouders die het leuk vinden om 
lekker buiten de natuur te beleven. 

maandenlang ontwricht door ver-
woesting, tekorten en beperkingen. 
Van wederopbouw, zowel econo-
misch als maatschappelijk, kon al-
leen nog maar gedroomd worden. 
Het Zuiden beleefde een van de 
meest roerige en dramatische perio-
den uit haar geschiedenis. Steeds 
minder ooggetuigen kunnen de er-
varing nog delen hoe het was om in 
een gedeeltelijk bevrijd land te leven. 
Jan van Oudheusden schetst voor 
belangstellenden het beeld van 
Zuid-Nederland in die onvoorspelba-
re maanden na de bevrijding van het 
Zuiden in een gratis te bezoeken le-
zing.

We starten om 10.00 uur bij de blok-
hut van scouting Rudyard Kipling aan 
de Papenvoortse Heide 5b en daar 
eindigen we ook. We sluiten af met 
een gezellig kampvuurtje! Einde ca. 
12.00 uur. Deelname is gratis en voor-
af aanmelden niet nodig.   www.ivn.
nl/nuenen  

Foto: Ruud Bovens
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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 voelen ons erg gesteund door de vele hartverwarmende reacties die we in de 
afgelopen periode hebben ontvangen naar aanleiding van het overlijden van

Mart Hendrix

Mia Hendrix

Namens de hele familie wil ik iedereen hiervoor hartelijk bedanken.

Na 150 jaar H. Clemenskerk 
aan het Park
Op 27 november staan we stil bij 
het feit dat de H. Clemenskerk 
150 jaar aan het Park staat. Dat 
zouden we kunnen doen met een 
terugblik in de geschiedenis van 
die periode. Wat is er allemaal in 
en om het gebouw gebeurd? 
Maar het lijkt ons ook interessant 
stil te staan bij de tijd van nu en 
tijd die voor ons ligt. Wat doet de 
kerk in onze tijd? Welke activitei-
ten zijn er in de Clemenskerk? En 
wat wordt er vanuit de Clemens-
kerk georganiseerd? Nu en in de 
toekomst.
In een kleine foto-expositie willen 
we aandacht besteden aan de ac-
tiviteiten binnen de verschillende 
werkvelden in de parochie. Im-
mers op het gebied van diaconie, 
liturgie, catechese, parochieop-
bouw en het ouderenpastoraat 
zijn velen actief en betrokken. 

Deze expositie zal in het week-
end van 27 november op de pu-
blicatieborden in de hal van de 
kerk te zien zijn. Vermoedelijk 
ook nog even in de aansluiten-
de periode. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen 
van onze trombonist  

Twan Geenen
We wensen Roelien, Jeroen, Merel en familie 

veel sterkte met dit verlies.

Twan je was voor ons een gouden vent en we zullen je missen
Dit namens zijn vrienden en hun vrouwen van "Blazerij De Molshoop".

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 26 november 18.30 uur: 
Géén viering in onze kerk, maar een 
gezinsviering in Gerwen.
Zondag 27 november 11.00 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor P. Peters.

Misintenties
Oscar en Fritsje Haffmans – Haan en 
Ineke Haffmans Kuijpers; Héléne de 
Rooij – Reesink; Nelly van der Som-
men – Hoeks.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Wim 
van Zantvoort, Eeuw Driesestraat 5. 
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Er is een extra collecte  voor de Kerst-
pakketten-actie.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zaterdag 26 november 18.30 uur: ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastor P. Peters.
Zondag 27 november om 11.00 uur: 
viering, parochiekoor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintentie zaterdag en zondag:
Jan Reijnen.

Mededelingen
Jan Reijnen, Van Kemenadelaan 1, is 
afgelopen zondag op 80-jarige leef-
tijd plotseling overleden. We wensen 
familie, vrienden en kennissen veel 
troost en sterkte toe bij het verwer-
ken van dit verlies.

Er is dit weekend een extra collecte 
voor de Kerstpakketten-actie. We 
kunnen deze collecte van harte bij u 
aanbevelen. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 27 november om 09.30 uur: 
viering, orgelspel met cantor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Petra Verhagen-Roijakkers; Thijs Mig-

chels; Jan en Maria Sleegers-Toon-
ders. 

Overleden
familie van Rooy-van Lieshout.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor de Kerst-
pakketten-actie.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 27 november komen we in 
de Adventstijd, op weg naar Kerst-
mis. Om 10.00 uur begint de kerk-
dienst in De Regenboog, die wordt 
geleid door ds. Marlies Schulz. In 
deze Adventsweken is er steeds kin-
dernevendienst voor kinderen van 
de basisschool. Na de dienst is er een 
collecte voor de organisatie Kinderen 
in de knel in Eindhoven. U kunt de 
dienst ook thuis volgen via 
livestream. Ga hiervoor naar  www.
pgn-nuenen.nl/verbinding. Na de 
dienst is er koffie en thee, waarbij we 
elkaar kunnen ontmoeten. Wij hopen 
op een inspirerende dienst, waarbij u 
van harte welkom bent.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 24 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Johannes van 
het Kruis, belijder en kerkleraar; ge-
dachtenis van H. Chrysogomus, mar-
telaar.
Vrijdag 25 november. 07.15 uur H. 
Mis, H. Catharina van Alexandrië, 
maagd en martelares.
Zaterdag 26 november. 09.00 uur H. 
Mis, H. Silvester, abt; gedachtenis van 
H. Petrus van Alexandrië, bisschop en 
martelaar. 10.30 uur Godsdienstles-
sen.
Zondag 27 november. Eerste zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. Daarna Adventsbezinning. 
13.00 uur Voordracht. 13.45 uur Me-
ditatie in stilte. 14.15 Tweede voor-
dracht. 15.00 uur Lof met rozenhoed-
je. 16.00 uur Einde. 
Maandag 28 november. 18.30 uur H. 

Gezinsviering
Aan het begin van de Kersttijd ko-
men we met de commnicanten bij-
een in een gezinsviering en kijken 
vooruit naar de Adventstijd: de tijd 
waarin we toeleven naar het Kerst-
feest en de geboorte van Jezus.  De 
kinderen hebben samen Advents-
kransen gemaakt die ze meenemen 
naar de viering en die een mooie be-
stemming zullen krijgen. Zaterdag 26 
november om 18:30 uur in de St. Cle-
menskerk te Gerwen.

Mis van de Advent.
Dinsdag 29 november. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent; gedachtenis van 
H. Saturninus, martelaar. Begin van 
de noveen tot Maria Onbevlekt Ont-
vangen.
Woensdag 30 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Andreas, apostel; gedachtenis 
van de Advent.
 
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').

60 jaar 
getrouwd
Nelly en Manfred Brei-
den  zijn op 23 novem-
ber 60 jaar getrouwd.
Ik ben zo ontzettend 
trots op ze en zijn m'n 
steun en toeverlaat tot 
op de dag van van-
daag.

Liefs
Nathalie Breiden

De hoeveelheid warme reacties na het overlijden van mijn man, 
ons pap, schoonvader en trotse opa 

Gerrit van Ginkel
waren overweldigend, daarvoor willen wij u enorm bedanken. 

Uw belangstelling heeft ons goed gedaan.

Marian van Ginkel 
kinderen en kleinkinderen 

Nuenen, november 2022

Op zoek naar een bijzondere 
surprise van Sint-Nicolaas?
Bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats in ons dorp hebben de leden ook 
dit jaar weer hard gewerkt aan een leuk assortiment surprises. Bent u op 
zoek naar een nestkastje voor een specifieke vogelsoort, een insectenho-
tel, een gezelligheids- of behendigheidsspel of iets anders van mooi 
hout? U bent van harte welkom! We hebben een heleboel originele en be-
taalbare (!) dingen om als surprise weg te geven.

Voor de kinderen heeft Sint komende 
zaterdag van alles klaargezet: houten 
kastelen, garages, poppenbedjes en 
blokkenwagens, grappige draaimo-
lens, hijskranen en nog veel meer. 
Kortom, er is genoeg keuze voor de 
Sint. Laat u verrassen en kom aan-
staande zaterdag kijken naar het 
mooie assortiment dat in ons Nue-
nense hobbycentrum is vervaardigd. 
Betalen kan contant of met QR-code. 
De opbrengst van uw aankoop wordt 
volledig gebruikt voor de afbouw 
van onze prachtige nieuwe hout-
werkplaats en de (her)inrichting van 
ons huidige gebouw. Komt u even 
langs dan kunt u de nieuwbouw ach-
ter het hobbycentrum bekijken. Voor 
wie het nog niet weet: de ingang van 
het Nuenense hobbycentrum ligt 
aan Park 63b in het centrum van Nue-
nen, schuin tegenover de Clemens-
kerk.

Speciaal voor uw Sinterklaasinkopen 
is Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats deze week geopend op zater-

dag 26 november van 11.00 tot 14.00 
uur. Wees er op tijd bij want de mooi-
ste/leukste dingen zijn op tijd weg.

Op zaterdag 17 december komt er 
ook nog een kerstmarkt, maar u kunt 
nu al een keuze maken uit een reeks 
kerstattributen zoals houten kerstbo-
men etc.

Sint & Pieten in 
Nederwetten
Op zondag 20 november bezoch-
ten Sinterklaas en zijn Pieten Ne-
derwetten. Deze keer geen Sinter-
klaasparade door het dorp, maar 
een spectaculaire show van show-
korps O&V op het veld van RKVV 
Nederwetten. Sinterklaas en de 
burgemeester genoten samen van 
de show en de pieten liepen onder-
tussen rond om alle kinderen te 
voorzien van pepernoten.

Na de show werden er nog wat gezel-
lige sinterklaasliedjes gespeeld door 
O&V,  werd er nog even gedanst op 
het voetbalveld en scheurden de pie-
ten rond op een elektrische step en 
e-cruiser. De kinderen konden nog 
een aantal spelletjes doen, werden 
voorzien van een broodje worst en 
konden met hun volle stempelkaart 
een lekker snoepbakje ophalen. Er 
werd nog even gedanst in de kantine 
waarna Sinterklaas er helaas weer 
vandoor moest.
Het Sinterklaascomité Nederwetten 
bedankt iedereen voor zijn/haar bij-
drage om er weer een geslaagde 
middag van te maken voor de kinde-
ren!

Sneak Peek Popkoor 
Prestige Eindhoven 
Kom je ook genieten van een ge-
zellige avond vol bekende muziek 
van Popkoor Prestige Eindhoven? 
In Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
zal het enthousiaste koor onder 
begeleiding van dirigent Paul van 
Gorp en live band, haar repertoire 
ten gehore brengen. 

Het repertoire bestaat uit de nieuw-
ste top 40 hits. Knallers van onder 
meer Kensington, Rondé, Son Mieux, 
Direct, Stromae, Ed Sheeran, Miss 
Montreal en nog veel meer. 
Natuurlijk is er na het optreden ruim-
te voor een drankje en een meet and 
greet  met de zangers en hun diri-
gent. Vind je het ook leuk om te zin-
gen?  Popkoor Prestige heeft ruimte 
voor nieuwe leden, vooral de heren 
zijn welkom. De repetitie is wekelijks 
op maandagavond tussen 20.00 uur 
en 22.00 uur in Het Klooster. Voor 
meer informatie stuur een mail naar 
eindhoven@popkoorprestige.nl  of 
bezoek www.popkoorprestige.nl 
Het optreden is maandag 28 novem-
ber om 20.45 uur, toegang is gratis. 
De deuren gaan open om 20.30 uur.  
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 Een heleboel feest 
Wat een gezellige boel was het afgelopen vrijdag op Kindcentrum de 
Nieuwe Linde. Er werd van alles gevierd. Als eerste het nieuwe speeltoe-
stel op het schoolplein. Met de plaatsing van dit toestel verandert het 
schoolplein langzaamaan in een mooi groen speelterrein waarin naar 
hartenlust geklommen en geklauterd kan worden. 

Maar ook de opening van de nieuwe 
schoolbibliotheek is reden voor een 
feestje. Dit schooljaar zijn alle oude 
boeken vervangen door moderne, 
mooie nieuwe boeken. Uiteraard zijn 
de oude boeken niet zomaar wegge-
daan. Deze zijn gedoneerd aan de 
kringloop, minibibliotheken en rom-
melmarkten. Met de nieuwe biblio-
theek op school is er voor iedere klas 
een aparte leeshoek gecreëerd met 
daarin boeken op het juiste leesni-
veau. Zitzakken in de leeshoek ma-
ken deze helemaal af tot een plek 
waar ontspannen gelezen kan wor-
den.
En er was meer te vieren wat te ma-

ken had met lezen. Afgelopen week 
heeft ook de voorronde voor de voor-
leeswedstrijd plaats gevonden. Kin-
deren uit de groepen 7 en 8 hebben 
op hun best voorgelezen voor de kri-
tische jury welke bestond uit kinde-
ren uit andere klassen. Uiteindelijk 
ging Cas uit groep 8 er met de over-
winning vandoor. Hij mag zich de 
voorleeskampioen van dit jaar noe-
men en gaat de school vertegen-
woordigen tijdens de volgende ron-
de. Veel succes Cas! Uiteraard heeft 
Cas op deze ochtend een stuk voor-
gelezen aan de hele school. Het was 
muisstil toen hij voorlas uit een boek 
over de watersnoodramp.

Maar niet alleen Cas heeft opgetre-
den. Want het was vandaag ook de 
afsluiting van het project Giga Groen. 
En dit betekende optredens van alle 
klassen. Van de peuters tot groep 8, 
iedere groep kwam een voor een op 
het podium. Er waren dansjes, liedjes, 
(zelfgemaakte) gedichten en protes-
ten over de klimaatverandering. Een 
mooie afsluiting dus van een paar 
leerzame weken.
En als kers op de taart kwam de direc-
trice van school, juf Friedeke op het 

podium. Aangezien zij afgelopen 
week jarig was geweest, was er ook 
nog in iedere klas een lekkere trakta-
tie om de schoolweek af te sluiten en 
het weekend in te luiden. 

Het hele kindcentrum maakt zich nu 
op voor een aantal drukke en vooral 
gezellige weken met daarin volop 
aandacht voor Sinterklaas en Kerst-
mis. Wat er dan allemaal gedaan 
wordt, kunt u vanzelf een keer terug-
lezen in deze krant.

Leerlingen van KC De Wentelwiek 
volgen les in verkeersveiligheid 
Basisschoolleerlingen van KC De Wentelwiek hebben het lesprogramma 
‘Veilig op Weg! Blijf uit de dodehoek’ gevolgd, om kennis te maken met de 
gevarenzones rondom een vrachtwagen. Het programma wordt verzorgd 
door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) en is er op gericht kinderen bewust te maken over de dode hoek 
van vrachtvoertuigen.   

Instructeur en vrachtwagenchauf-
feur Corina Hamer van TLN gaf de 
kinderen handige tips mee. “Blijf 
rechts en probeer altijd ruim achter 
de grote voertuigen te blijven”, ver-
telde ze de leerlingen. “Dat is nodig 
omdat vanuit de cabine niet alles te 
zien is achter het stuur. Houd daarom 
minstens drie meter afstand tot de 
vrachtwagen.”
Met de training wil TLN en VVN kin-
deren bewust maken van de gevaren 
van de dode hoek. Kinderen mogen 
zelf ook plaatsnemen in de cabine 
om het beperkte zichtveld te ervaren. 
Spiegels en camera’s maken de dode 
hoeken kleiner, maar lossen het pro-
bleem niet helemaal op. Daarom is 
voorlichting van levensbelang, voor-
al voor jonge verkeersdeelnemers.   
Instructeur Corina gaf de kinderen 
daarom advies waar ze goed zicht-

baar zijn voor de vrachtwagenchauf-
feur en hoe ze het beste kunnen om-
gaan met grote voertuigen in het 
verkeer.   

‘Veilig op Weg! Blijf uit de dodehoek’ 
is het grootste dode hoek lespro-
gramma in Nederland en uniek in Eu-
ropa. Jaarlijks worden door TLN, VVN 
en alle Veilig op Weg partners, zo’n 
1500 basisscholen bezocht. Het pro-
ject wordt gesponsord door: RAI 
Vereniging, DAF Nederland, IVECO 
Nederland, MAN Truck & Bus Neder-
land, Mercedes-Benz Trucks Neder-
land, Renault Trucks Nederland, Sca-
nia Nederland, Volvo Trucks Neder-
land, Schmitz Cargobull, Tip Trailer 
Services, Profile Nederland, Hankook, 
PTV Group, Randstad Transport, BP, 
Ecclesia, Sectorinstituut Transport en 
Logistiek en TLN verzekeringen.    

Ger Coppens en 
haar apostelen 
in Ons Tejater 
in Lieshout  
Op zondag 27 november keren Ger 
Coppens en haar apostelen met de 
voorstelling ‘op z’n Brabants’ terug 
in Ons Tejater in Lieshout.

Dit is haar eerste officiële herstart en 
met haar liedjes en verhalen zal ze 
weer van zich doen spreken en 
euhh….zingen. Na een periode van 
ongeveer drie jaar, kroop het bloed 
en zo, toch weer waar het normaliter 
niet gaan kan. Repeteren met een 
derde Apostel erbij en de lol is weer 
terug. Haar 40-jarig jubileum als de 
‘TROUBADEUZE’ VAN BRABANT, heeft 
ze in stilte gevierd en dat was KEIGE-
ZELLIG!
Datum: zondag 27 november om 
14.30 uur.  Locatie: Dorpshuis, Gro-
tenhof 2, Lieshout  
Info en reserveringen; www.dorps-
huizenlaarbeek.nl/ons-tejater/    

Kerstsfeer in straten 
De Sluiter, De Melter 
en De Wolwever in 
Lieshout
Na de zomeractiviteiten met o.a. fiets-
tochten en museumbezoek zijn de se-
nioren in de wijk begonnen met voor-
bereiding voor kerst. Zo komen er in 
de wijk 10 nieuwe kerststallen te staan 
die doormiddel van solar verlicht wor-
den. De grote stallen zijn door aan-
passingen nu beter bereikbaar zodat 
rolstoelgebruikers en mensen met 
een rollator er beter bij kunnen. Totaal 
staan er 70 kerstgroepen en stallen in 
de wijk. Wij hopen 10 december klaar 
te zijn zodat bezoekers kunnen genie-
ten van al dat moois in deze moeilijke 
tijd. De stallen blijven tot 6 januari 
staan, dan wordt alles weer afgebro-
ken.
J.Timmers namens de senioren S M W.

Nuenense wethouder weg… 
In het Nuenense college van B&W zitten de burgemeester en drie wethou-
ders. Wie van de vier is opgestapt? Burgemeester Maarten Houben heeft 
toch echt elke dinsdag vier wethouders rond zijn tafel zitten. Want op 29 
september trad Niels Wouters van W70 als vierde wethouder aan. ‘Einde-
lijk is het college compleet’, jubelde de plaatselijke politieke partij W70. 
En om die Niels in november al weer de laan uit te sturen, dat is toch echt 
te gortig. Een rondje langs de velden, tipgevers en informanten.  

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Cees

Het is nu dinsdagmorgen zo rond tie-
nen. Neen, het college mogen wij 
niet storen, Houben vergadert met 
zijn wethouders altijd op dinsdag. Al-
dus de communicatie ten gemeente-
huize. En of er drie of vier aan tafel zit-
ten mogen wij niet zeggen, dat is pri-
vacy….

Ik kijk nog eens op mijn mobieltje en 
het staat er duidelijk: DRIE (3) wet-
houders. Onlangs stond in het Eind-
hovens Dagblad te lezen dat burge-
meester Maarten Houben met zijn 
handen in het haar zit. Ik weet waar-
om, ik heb wel een sterk vermoe-
den… Welke wethouder is weg? 
Houben kan dan wel met zijn handen 
in het haar zitten, hij kan toch echt 
wel tot drie tellen. Ook tot vier? Het is 
nog vroeg, rond tienen op dinsdag-
ochtend. Na een kopje koffie telt 
Houben nog een keer. De uitslag krijg 
ik niet te horen… Ze drinken daar 
een glas, doen een plas en alles blijft 
zoals het was……

Welke kikker is er uit de kruiwagen 
gesprongen? Er zit één wethouder 
van D66 en eentje van GroenLinks, 
die kijken wel link uit, die blijven 
graag zitten waar ze zitten. Blijven 
over de twee wethouders van W70: 
Ralf Stultiëns en Niels Wouters. Niels 
mag blijven, hij zit er pas. Ralf is al een 
paar jaar wethouder. Een nieuwe 
straatnaam, riep een tipgever: Ralf 
Stultiënsweg. Een tip voor de straat-
namencommissie. Een integere infor-
mant geeft een mogelijke locatie 
aan: een laan, dreef of weggetje zo 

ergens tussen het molen van Merks 
aan de Gerwenseweg en het ge-
meentehuis aan de Papenvoort.  

Ter informatie: de volgende vergade-
ring van de Nuenense gemeenteraad 
is donderdag 15 december, de agen-
dapunten zijn nog niet bekend ge-
maakt.
De aanvang is half acht ’s avonds. 
Voorzitter is burgemeester Maarten 
Houben. Wie wil weten of er drie of 
vier wethouders zitten kan live kijken 
op Lokale Omroep Nuenen. Ik ga kij-
ken in de raadzaal in Het Klooster.  
Wordt vervolgd! 
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Mariëlle Lunen-
burg oftewel May 
Maema uit Nuenen 
brengt single uit  
Op vrijdag 11 november kwam de 
nieuwe single ‘Meisje Van Je Dro-
men’ van May Maema uit. ‘Meisje 
Van Je Dromen’ geeft woorden aan 
de angst om je te binden aan een 
ander in de romantische liefde. 
‘Meisje Van Je Dromen’ is te beluis-
teren via alle grote digitale strea-
mingsdiensten, zoals Spotify, Ap-
ple Music, YouTube Music, Ama-
zon, Tidal, Deezer etcetera.  

Waar gaat het nummer Meisje Van 
Je Dromen over?
‘Meisje Van Je Dromen’ gaat over de 
hoop dat iets uit kan groeien tot 
meer. Daten is leuk en spannend 
maar je komt op een punt dat je kleur 
moet bekennen. Maar wat als je bang 
bent dat de ander ontdekt dat je ei-
genlijk helemaal niet zo leuk bent? 
Dat je bindingsangst je belemmert 
om daadwerkelijk  de stap te zetten 
om een liefdesrelatie aan te gaan? In 
‘Meisje Van Je Dromen’ komen al die 
aspecten samen. May Maema schreef 
zelf de lyrics. Samen met Mohsen 
Mehrafrouz (uit Eindhoven), die de 
gitaar- en baspartij speelt, maakte zij 
de compositie  van het nummer. 
‘Meisje Van je Dromen’ is geprodu-
ceerd door Femke Thiadens (uit Har-
melen).
 
Over May Maema
Singer-songwriter May Maema 
(1984) laat zich inspireren door alle-
daagse verhalen die het leven brengt. 
Fijngevoelig als zij is, gebruikt zij haar 
zintuigen om informatie uit haar om-
geving op te pikken. Indrukken, emo-
ties en gevoelens worden omgezet in 
haar eigen creaties en krijgen vanuit 
haar kwetsbaarheid en  eerlijkheid 
een plek. Zij tovert daarbij met tekst 
en ieder verhaal vraagt om een eigen 
sound en muziekstijl. May Maema 
maakt muziek met invloeden uit o.a. 
de (akoestische) rock,Indie, pop en 
spoken word.    

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

OPROEP: Kom op 30-11-2022
om 20.00 uur naar Het Klooster
Op 30 november staat in de commissievergadering Samenleving de eva-
luatie Burgerparticipatie op de agenda. De vele ongenoegens door de di-
verse deelnemers geuit over het verloop van de Burgerparticipatietrajec-
ten in de periode 2018-2021 waren voor de Gemeenteraad op 16-12-2021 
om via een motie in te stemmen met een evaluatietraject uit te voeren 
door een onafhankelijk bureau. Voordat deze opdracht werd verstrekt 
was het Wethouder Stultiëns die de opdracht had een evaluatietraject te 
starten. Uitstel, uitstel, uitstel en zonder de tussenkomst van het raads-
besluit mogelijk zelfs afstel. 

Het bureau Publiec is gevraagd middels enquêtes informatie te verzamelen bij 
betrokkenen. Dat proces is inmiddels achter de rug en het rapport is terug te 
vinden als bijlage 2 bij de agenda onder punt 4 van de vergadering van Com-
missie Samenleving. Raadsleden zijn opgeroepen om voor 29-11-2022 om 
9.00 uur vragen in te sturen ter voorbereiding van de vergadering. Burgers 
worden hier niet toe uitgenodigd, maar kunnen zich aanmelden als inspreker 
voor deze Bewustwordingssessie. Bewustwording betekent dat men alleen 
maar vragen mag stellen over het rapport, oordeelsvormende vragen of dis-
cussie zijn in de eerste B van BOB niet toegestaan. Met deze vragenronde is het 
evaluatieproces afgerond, aldus de mededeling als bijlage 1 onder punt 4 van 
de agenda. Of de politiek daar ook zo over zal denken is de vraag. B is alleen de 
voorletter van BOB maar  Oordeelsvorming en Besluitvorming zijn in dit dos-
sier ook noodzakelijk. 
Uw aanwezigheid op 30-11-2022 is de ultieme kans om ook in ons Nuenen c.a. 
het ongenoegen duidelijk te maken over de veranderende bestuurscultuur 
van “geen informatie delen” die via landelijk Den Haag, provinciaal Den Bosch 
ook ons aller Nuenen is binnengedrongen. Laten we op 30-11-2022 door onze 
aanwezigheid SAMEN laten zien dat Burgerparticipatie een onmisbare vorm 
van SAMENWERKEN is om perspectief te bieden voor de toekomst.  
Tot 30-11-2022 in de Raadszaal van Het Klooster, de koffie en thee staan klaar 
bij de ingang van de Raadszaal. Nuenen heeft u nodig!

De persoonsgegevens van de auteur van deze ingezonden brief 
zijn bij de redactie bekend.

Tip Jar album release concert 
in Het Rozenknopje 
Het is inmiddels een feestelijke traditie geworden dat het Nuenense Tip Jar 
een nieuwe plaat presenteert in de sfeervolle Ad van Meurs-zaal van het Eind-
hovense Rozenknopje. De folk- & americanaband rond Bart de Win (die u mis-
schien kent als o.a. begeleider van Gerard van Maasakkers of Iain Matthews) en 
Arianne Knegt maakt aanstekelijke americana en tourt daarmee door binnen- 
en buitenland. De liefde voor Amerikaanse rootsmuziek bracht hen al op le-
gendarische podia als Gruene Hall (Emmylou Harris, Johnny Cash) en Lucken-
bach (Willie Nelson, Guy Clark) en bezorgde hun een plekje in de line up van di-
verse festivals in Texas. In de zomer van 2019 tourde Tip Jar voor het eerst ook 
in Engeland. In eigen land opereert de band vooral in het americana-circuit, 
maar ze doen het met hun luisterliedjes en de bijbehorende anekdotes ook 
goed in de intiemere theaterzalen en muziekpodia.

Tip Jar zoekt de grenzen van de coun-
trymuziek en het singer-songwriter-
genre op, gekruid met snufjes jazz en 
gospel, waardoor hun optreden een 
afwisselende luistertrip wordt. De 
stemmen van Bart, Arianne en Harry 
Hendriks vormen samen de karakte-
ristieke Tip Jar-sound, die uit duizen-
den herkenbaar is. Aangevuld met de 
op elkaar ingespeelde ritmesectie 
van Eric van de Lest op drums en Ton-
nie Ector op contrabas. Eerlijke lied-
jes over grote en kleine alledaagse 
dingen die iedereen zal herkennen.

Bart de Win: piano, gitaar, zang
Arianne Knegt: zang
Harry Hendriks: gitaar, ukelele, banjo, 
zang
Eric van de Lest: drums

Tonnie Ector: contrabas

Een greep uit de recensies van het 
voorlaatste Tip Jar album:
De muziek van Tip Jar laat zich moei-
teloos meten met die van grote Ame-
ricana artiesten van over de hele we-

Bridgeclubs sponsoren goe-
de doelen in Nuenen
 
In het kader van NGN200 is er in Gerwen op 17 september een bridge-
drive gespeeld. Nuenense bridgeclubs waren verantwoordelijk voor de 
organisatie. Na afloop van de drive werden prijsjes uitgereikt. Deze prijs-
jes waren geschonken door firma De Haas.
 
Aan het eind van de drive werd vermeld, dat een batig saldo geschonken zou 
worden aan Nuenense, goede doelen. Er was gelukkig een batig saldo. De or-
ganisatoren van de bridge-drive hebben gekozen voor drie eetgroepen en de 
Weverkeshof. Nuenen, Gerwen en Nederwetten bestaan samen 200 jaar, van-
daar dat in de donaties het cijfer 2 veelvuldig voorkomt. Elk goed doel ont-
vangt € 222,-.

Op de foto staan op de eerste rij vertegenwoordigers van de goede doelen met een 
‘cheque’ in hun handen.
V.l.n.r. : Paul Koppelman - Weverkeshof; Gerda van Stiphout – Eetgroep Nederwetten; 
Annelies Luining – Eetgroep Likkepot en Lizette Bomans – Eetgroep Ittemee.
 
Op de tweede rij op de foto staan de vier organisatoren van de bridgedrive:
v.l.n.r. Hein Donkers-BOCN; Peter van Ravenstein-BC Common Sense; Therese-Anne 
Botman-BC De Overslag en Jan Hoeve-BC Senergiek.
Zij kunnen terugkijken op een geslaagde bridgedrive en een feestelijke uitreiking van 
de donaties.

reld. Tip Jar is optimaal genieten van 
Americana van eigen bodem.
Musicmaker Smaakvolle arrange-
menten, sterke composities, mooie 
melodieën en een strakke productie 
maken ‘One Lifetime’ een album om 
trots op te zijn.
Eindhovens Dagblad, Een melodieu-
ze, warm geproduceerde plaat met 
rake teksten, waarop de beste coun-
try-artiesten het patent hebben. 
Bands als Tip Jar moet je met een 
lichtje zoeken. Als een arm die ie-
mand om je heenslaat.
Nederlands Dagblad, Echt goed, je 
gelooft je Nederlandse oren niet.
Lust for Life Constante factor blijft de 
fraaie vocale harmonieën van De Win 
en Knegt. De klankkleur van hun 
stemmen is een regelrechte match 
en geeft de smaakvolle eigen com-
posities een extra dimensie.

2 december, 20.30 - 22.30 uur
Reserveren kan via www.rozenknop-
je.nl
Het Rozenknopje
Hoogstraat 59 Eindhoven

De 7 van de Breakfast Club

7 leerlingen die voor straf  
op zaterdag terug moesten  
komen naar school
Door Karin Aarts-Janssen

“Ga eerst maar eens nadenken waarom je hier bent”, zo begon de leer-
kracht, die zelf in een midlifecrisis zat en zeer gefrustreerd rondliep. Pis-
sig waren ze allemaal. De leerlingen kregen als opdracht: schrijf een op-
stel van minimaal 1000 woorden. Onderwerp: Over jezelf, wie ben je en 
hoe hoor je je te gedragen. Dat beloofde wat!  Niets daarvan. Het liep to-
taal uit de hand.

Leerlingen van verschillende af-
komst, die elkaar niet kennen, met 
verschillende achtergronden, met 
maatschappelijke problemen, onte-
vreden over zichzelf en over de thuis-
situatie. Onderling begrepen ze el-
kaar niet, keerden ze zich tegen el-
kaar en daagden de leraar uit. Er ont-
stonden ontroerende gesprekken en 
ze bleken meer gemeen met elkaar te 
hebben dan dat ze van tevoren ge-
dacht hadden. En dan de schoon-
maakster Carla, zij begreep de leerlin-
gen beter dan de docent en probeer-
de constant te schipperen tussen 
leerlingen en leraar. Dat zorgde voor 
veel hilariteit.

Op het podium stond een enthou-
siaste club jonge mensen, zij speel-
den met lef tieners die het publiek 
amuseerden met hun problemen. 
Beetje brutaal, maar zeer realistisch. 

De vele jonge mensen in de zaal zul-
len zich hierin zeker herkend hebben. 
Gelukkig liep het allemaal goed af en 
ontstond er een vriendschap tussen 
al die verschillende jonge mensen en 
kwamen ze collectief tot de conclusie 
dat ze deze dag niet hadden willen 
missen!

De Lindespelers zullen blij zijn met 
deze jonge mensen. Hopelijk blijven 
ze nog lang verbonden aan de to-
neelvereniging. Ze brengen jeugdig-
heid, frisheid en hebben flair. Dat heb 
je nodig. Het was wederom een ge-
weldige productie.

Zeer goed gespeeld, gedurfd, realis-
tisch, lichtelijk overdreven.” Is dat de 
jeugd van nu”, “in onze tijd ging het 
echt anders” hoorde ik na afloop ie-
mand op het Rabobankplein zeggen. 
Tja.

Foto: Jan v/d Wiel

Sleutels verloren
Enkele weken geleden is er een sleu-
telbos verloren met daaraan een 
huis- en een autosleutel. Als iemand 
deze bos gevonden heeft, wil hij of zij 
dan contact opnemen met 06-
51984248?
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Carnaval

De laatste  
drie hints grote 

Prins Nuenen
De laatste week voor het Dwèrs-
debuut is aangebroken. Nog 
maar enkele dagen te gaan. De 
spanning onder de neije hoog-
heden stijgt langzaam naar een 
hoogtepunt. Het gaat nu écht 
gebeuren. Er wordt al druk ge-
speculeerd onder het Nue-
nense. Steeds meer namen wor-
den genoemd, maar net zo snel 
worden die weer ontkend. Het 
blijft gissen. Misschien helpen 
de laatste drie hints je nog een 
stapje verder, op weg naar de 
bekendmaking van het grote 
geheim…. Zaterdag 26 novem-
ber om 20.11 uur starten we met 
het afscheid van Prinses Femme 
en haar Drie Mannen, gevolgd 
door de bekendmaking van de 
nieuwe Heerboer of Barones. 
Om 23.11 uur volgt het grote 
spektakel met de bekendma-
king van onze nieuwe Hooghe-
den. Tot zaterdag in Het Kloos-
ter!

9. Eindelijk is het doorgegaan
10 Geen half werk
11 Naast elkaar 

Laatste aanwijzingen voor 
Jeugdprins(es)
Nog een paar dagen te gaan en dan is het zover! Onze nieuwe jeugd-
hoogheden worden bekendgemaakt. Na ruim een jaar wachten is hun 
moment aangebroken. Zijn jullie ook zo benieuwd wie het gaan wor-
den?? Wij wel! Hieronder vind je de laatste 2 hints. Kijk ze alle 11 nog maar 
eens goed door en wie weet… ken jij ze wel! Heel veel plezier met de 
laatste voorpret. We gaan er een spetterend Jeugddwèrsdebuut van ma-
ken. Zaterdag 26 november gaan we om 14.00 uur van start in de theater-
zaal in Het Klooster. Tot dan!

10 We eten heel graag pizza
11 Je wordt groot op………daar brengen wij onze tijd nu door

Prinses Glow regeert over de 
jeugd in het Narregat!
Afgelopen zaterdag 19 november is er door de jeugdcommissie van CV 
De Narre-Kappen een spetterend jeugdprinsenbal georganiseerd.

Tienertent DWÈRSKLIPPELS zoekt jou
Vrijwilligers
- voor 4 avonden een VET feest voor onze pubers
- 18-19-20-21 februari 
- deel of hele avond
We zijn blij met alle hulp!
Meld je nu aan/stel je vragen
via: dwersklippels.tienertent@gmail.com

Allereerst werd er afscheid genomen 
van het oude jeugdtrio. Onder bege-
leiding van muziek van de Snollebol-
lekes namen zij dansend afscheid. 
Ondanks corona hebben zij er een 
spetterend carnaval van gemaakt.
Daarna werd de spanning flink opge-
voerd. Uit het niets kwamen er aller-
lei verschillende wezens uit het pu-
bliek tevoorschijn die door een sleu-
telgat verdwenen. Nadat deze vreem-
de wezens verdwenen waren werden 
de gordijnen geopend en kwamen 
we in Wonderland terecht. Hier wa-
ren drie konijnen te vinden. Na ver-
schillende vragen werd duidelijk dat 
dit het nieuwe jeugdtrio van 2023 is.

Wie vormen het nieuwe jeugdtrio 
van CV De Narre-Kappen?! Wij stel-
len ze graag aan je voor.

Prinses Glow
Ik ben Prinses Glow en ga samen met 
mijn hofdames Glitter en Glamour de 
leiding nemen over de jeugd tijdens 
carnaval 2023. In het normale leven 
heet ik Djem de Punder en ik ben bij-
na 11 jaar oud. Ik woon samen met 
mijn ouders, broertje en zusje en 
mijn puppy Mango in Gerwen.
Ik hou van carnaval. Als carnaval niet 
had bestaan, zou ik er ook niet zijn 
geweest, mijn ouders hebben elkaar 
namelijk tijdens carnaval leren ken-
nen.
Op mijn zesde ben ik een paar dagen 
voor carnaval in Narregat komen wo-
nen. Dat heb ik toen mooi mee kun-
nen vieren en ik heb daar mijn klas-
genootjes en vriendinnen leren ken-
nen. Ik vond het geweldig om de 
dansmariekes op te zien treden. Daar 
heb ik me toen meteen voor aange-
meld en vanaf dat moment doe ik 
daar met heel veel plezier aan mee. 
Dansen is dan ook een grote hobby 
van me. Niets is leuker om samen met 
mijn vriendinnen tijdens carnaval op 
te mogen treden.
Verder ga ik elke week naar musical-
les in het dorp en rijd ik paard op de 
manege in Nuenen. Het afgelopen 
jaar heb ik samen met Fenne voor het 
eerst het kindervakantieweeklied 
mogen zingen, dat vond ik super 
gaaf.

Ik heb er super veel zin in om samen 
met de hofdames, de jeugdraad en 
alle anderen er een wonderlijke car-
naval van te gaan maken onder het 
motto: ”Het wordt een wonderlijke 
show met Glitter, Glamour en Glow”

Liefs, 
Prinses Glow

Hofdame Glamour
Ik ben Hofdame Glamour en in het 
normale leven heet ik Maud van Hel-
den. Ik ben 11 jaar oud en woon aan 
de Goudhoeksland in Gerwen. Mijn 
hobby's zijn tennissen, dansmariekes 
en konijnen knuffelen. Ik vond het 
hartstikke leuk om bij de bekendma-
king als konijn op het podium te 
staan. Door de dansmariekes ben ik 

al jaren bij carnaval betrokken en dit 
jaar dus ook als hofdame!

Groetjes,
HofdameGlamour

Hofdame Glitter
Hallo allemaal, mijn naam is Kiki de 
Rooij. Maar deze carnaval heet ik Hof-
dame Glitter! Ik zit in groep 8 van Bre-
de school Heuvelrijk te Gerwen. In ja-
nuari word ik 12 jaar oud en ik woon 
samen met mijn moeder en zusjes in 
Gerwen. Onze hond heet Pippi Lang-
kous en onze kater Pietje. Twee keer 
in de week train ik met hockey en op 
zaterdag speel ik wedstrijden. Daar-
naast turn ik een keer in de week. En 
ik ga heel graag vissen. Het liefste op 
grote karpers. 

Maar nu over carnaval, samen met 
Prinses Glow en Hofdame Glamour 
zie ik ernaar uit om deze carnaval te 
gaan shinen! De jurken zijn klaar en 
het dansje hebben we geoefend, dus 
laat maar komen die carnaval, we 
hebben er zin in!

Met Glitterende groet,
Hofdame Glitter 

Dwèrsdebuut jeugd 26 november 

Wie worden onze nieuwe 
jeugdhoogheden?

Dwèrsdebuut 26 november
WIE VOLGT PRINSES FEMME OP?
Het is eindelijk zover. Wie worden de nieuwe kartrekkers van de Dwèrsklip-
pels 2023? Zolang hebben ze hun kaken op elkaar moeten houden, terwijl 
ze het wel wilden uitschreeuwen van enthousiasme. Nu mogen ze zichzelf 
bijna onthullen aan heel Nuenen: a.s. zaterdag is het langverwachte Dwèrs-
debuut van onze nieuwe hoogheden.

Zorg dat je erbij bent!

Datum: Zaterdag 26 november
Deur open: 20.11 uur
Toegang: gratis
Locatie: Het Klooster Nuenen

OPTOCHT CARNAVAL 2023 

Liefhebbers opgelet!
Je kunt je vanaf nu aan-
melden om mee te 
doen!
-Meld je nu aan met je 
cluppie of in je uppie
- Ga bouwen, knutselen 
en fröbelen
- En kom shinen zondag 
19 februari 2023

Meld je aan via:
dwersklippels.optocht@
gmail.com

Ze staan te trappelen! De nieuwe jeugdkartrekkers van de Dwèrsklip-
pels 2023 mogen zich a.s. zaterdag eindelijk bekend maken. Ben jij bij 
deze langverwachte onthulling?

Tot zaterdag!

Zaterdag 26 november. Deur open: 14.00 uur
Toegang: gratis. Het Klooster Nuenen

Gedurende de Jeugdmiddagen wordt 
de residentie van CV de Narre-Kappen 
omgetoverd tot een echt Wonderland 
waar werkelijk alles mogelijk is. Wat er 
exact georganiseerd wordt, zullen we 
nog bekend maken maar één ding is 
zeker deze carnaval:
”Het wordt een wonderlijke show met 
Glitter, Glamour en Glow!”

 



ROND DE LINDE week 47 Donderdag 24 november  2022

 

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

Het beste gelezen Het beste gelezen 
weekbladweekblad

van Nuenenvan Nuenen

Dubbelslag voor Geert Bons 
tijdens vierde rikavond
Er zijn van die momenten bij dat het geluk en kunde elkaar kruisen. Dat 
was ook voor Geert Bons afgelopen vrijdag op de gezellige rikavond bij 
de RKSV Nuenen het geval. En de hoofdprijs winnen bij het kaarten en de 
hoofdprijs bij de loterij wie had dat kunnen voorspellen.

Links op de foto de winnaar Geert Bons
Rechts op de foto Ludo van den Berg (or-
ganisatie)

Voor de overige kaarters bleef er niks 
anders over dan maar voor de, welis-
waar hele mooie, troostprijzen te 
spelen. En dat leverde de volgende 
eindstand op bij het rikken:

Geert Bons 88 punten
Ben de Louw 81 punten
Mien de Louw 68 punten
Cor Reniers 64 punten
Frans Saris 58 punten
An Arts 51 punten
Gerton van Leenders 49 punten
Jan Bertelink 46 punten
Rinus van Hoof  43 punten
Ad Vogels 38 punten

Komende vrijdag is de volgende rik-
avond. We starten elke vrijdag om 

Gerwen pakt overwinning   
na uitmuntende 2e helft
Op een druilerig en nat sportpark heeft Gerwen deze zondag zijn 3e over-
winning behaald. Het zag er in de eerste helft niet naar uit dat de uitslag 
zo fors zou uitvallen, want in de 1e helft kreeg Gerwen amper kansen ter-
wijl het wel constant balbezit had. Dat was in de 2e helft wel anders, toen 
de groenwitten een tandje hoger speelde en de blauw witten uit Liessel 
totaal werden overlopen.

Het begon al meteen goed voor Ger-
wen, direct na de aftrap namen ze 
het initiatief en na 4 minuten was het 
al raak. Mike vd Berk speelde zich op 
links vrij en zijn voorzet werd door 
Coen Jansen prima neergelegd in de 
16 waarna het voor Romano ter Lin-
den een koud kunstje was om 1-0 aan 
te tekenen. De, ondanks het trieste 
weer, vele opgekomen toeschouwers 
gingen er eens goed voor staan. Zou 
dit dan een mooie en duidelijke over-
winning gaan worden?
Gerwen bleef het initiatief houden en 
via de flanken kwamen ze steeds 
goed door. Echter de eindpass en 
goed verdedigen van Vedder en van 
Lier belette Gerwen tot een hogere 
score. Het tempo viel na een minuut 
of 20 wel weg en dat was voor Liessel 
het sein om ook af en toe eens een 

aanval te plaatsen. Na 23 minuten 
kwamen de blauw witten verrassend 
op gelijke hoogte toen knullig bal-
verlies van Gerwen, Lentjes vrij baan 
kreeg op de rechterflank en zijn voor-
zet beheerst werd binnengeschoten 
door Niels Berkers en zodoende de 
ruststand op 1-1 bracht.
In de rust pleegde Gerwen een wissel 
met Ruud Jansen voor Pim Simons en 
dat bracht Gerwen geen windeieren. 
Vanaf de aftrap namen ze Liessel in 
de houdgreep en lieten niet meer los. 
Het tempo ging een stuk omhoog en 
de mannen uit Liessel konden het 
niet meer bijbenen. Direct na rust 
kwam Gerwen weer op voorsprong 
toen een afgeketste bal voor de voe-
ten van Ruud Jansen kwam,  deze be-
dacht zich geen moment en schoot 
via v Lier onhoudbaar binnen. Ger-

SPORTSPORT
Programma
Rkvv Nederwetten
Zaterdag 26 november 
Nederw. Vet - RKSV Nuenen VetA  . . . .16.30 

Zondag 27 november 
Fc Uden 1 - Nederw. 1 . . . . . . . . . . . . . . .14.30 
Nederw. 3 - Geldrop 9 . . . . . . . . . . . . . . .10.00 
Nederw. 4 - Brabantia 7  . . . . . . . . . . . . .11.00 
RKGSV VR 1 - Nederw. VR 1  . . . . . . . . . .11.00

SV Venray - Nuenen 3 - 0
Door Wilbert Ketelaars

Een koude en kille herfstdag in Venray, dat was het podium voor Nuenen 
om deze belangrijke  competitie wedstrijd te beginnen. Venray stond 2 
punten achter Nuenen op de ranglijst, dus een mooi meetpunt om te kij-
ken wie zou kunnen aanhaken bij de subtop. Afgelopen week een mooi 
verslag over de voetbalvereniging RKSV Nuenen (100-jarig bestaan) in 
het voetbalblad Voetbal International!! Nuenen had veel landelijke publi-
citeit gekregen (tijdens het WK) en dat was te merken. Een grotere groep 
supporters ging ondanks de kou mee naar Limburg.

Vanaf de openingsfase was Nuenen 
de bovenliggende partij. Venray 
wachtte rustig af en liet de ploeg uit 
Brabant geduldig opbouwen. Toni 
Cuenca kreeg al snel de eerste moge-
lijkheid. Roy Olislagers trok 2 minu-
ten later van rechts naar binnen en 
liet een onnavolgbaar schot los op 
het doel, de keeper kon alleen maar 
toekijken, echter de bal raakte de 
paal ! Na het overwicht van de eerste 
10 minuten, ging Venray steeds meer 
druk zetten. Een speler van Venray 
kwam alleen voor het doel van Je-
roen Keeris, maar bij een situatie 1 op 
1, dan is hij op zijn best. Het spel ging 
toen wat meer op en neer met kleine 
mogelijkheden voor beide elftallen. 

Na weer een goede redding van Je-
roen, was Nuenen weer een paar keer 
gevaarlijk. Eerst een combinatie van 
Mat Bolhuis en Toni Cuenca, daarna 
een goede voorzet van Max Nijst op 
Edje Craenen. Net voor rust had Nue-
nen weer een mogelijkheid om de 
score te openen. Jasper Oosterhout 
schoot na een prachtige dribbel van 
buiten de 16 meter op goal, waarna 

de bal weer op de paal belandde.
Na de theepauze werd het spelbeeld 
wat minder, de passes werden slordi-
ger en men kon elkaar wat moeilijker 
vinden in de combinatie. Venray 
kreeg steeds meer grip op de wed-
strijd en bij Nuenen werden wat meer 
onnodige foutjes gemaakt. De jonge 
Jasper Oosterhout werd vervangen 
door Ibrahim Barrie. In de 72e minuut 
werd een bal in de verdediging ver-
keerd weggewerkt, waardoor Venray 
de score opende  1-0. Jeroen Keeris 
moest daarna nog een keer ingrijpen, 
anders was de 2- 0 veel te snel geval-
len. 
Bij Nuenen kwam Yart van Lieshout 
voor Toni Cuenca in het veld. De be-
doeling was nu om met meer oppor-
tunisme te gaan voetballen, dus wat 
meer voorzetten op Tim Ketelaars en 
Roy Olislagers. Veel resultaat leverde 
dit niet op. Ook Janic Teunissen pro-
beerde met een paar goede voorzet-
ten de spitsen te bereiken, maar het 
mocht niet baten. Na de wissels, Sil 
Sanders voor Dylano Adriana en 
Daan Velthuis voor Max Nijst, was de 
aanval vooral gericht richting het 
doel van Venray. Er waren nog een 
paar mogelijkheden maar echte uit-
gespeelde kansen werden het niet. 
Venray kreeg daardoor steeds meer 
ruimte en scoorde eenvoudig 2-0 en 
kort daarna werd het zelfs 3-0. De 
wedstrijd was toen beslist, dus een 
verbetering op de ranglijst was van-
daag niet meer mogelijk.
Komende zondag de thuiswedstrijd 
tegen Unitas 30 uit Etten Leur. De 
ploeg (RKSV Nuenen) met voorname-
lijk spelers uit eigen jeugd, zoals dat 
prachtig is beschreven in Voetbal In-
ternational, gaat proberen om deze 
weer winnend af te sluiten, voor lief-
hebbers: toegang is gratis!

Senn Lindeman uit Nuenen pakt Nederlandse titel in stijl: 

Wéér een overwinning erbij!  
Het was natuurlijk allang geen verrassing meer: zijn titel in het Neder-
lands kampioenschap Rotax Max in de Micromax-klasse. Maar het was 
wel fijn dat het nu officieel is. De pas achtjarige Senn Lindeman pakte 
zondag in Genk de titel en bracht daarmee op piepjonge leeftijd zijn eer-
ste nationale kampioenschap op zijn naam. Dat deed de Nuenenaar in 
stijl: met een overwinning!  “Dit is heel fijn. Het is mijn eerste titel in de Mi-
cromax”, zei Senn tevreden. “Het kon vandaag bijna niet meer fout gaan. 
Ik hoefde alleen maar te finishen. Ik wist dat niet, alleen papa wist dat.” 
Want papa wist ook dat Senn op de Belgische piste ‘gewoon’ kon winnen. 
“Ik heb gezegd: je moet winnen. Winnen telt”, aldus Lindeman senior.   
Dat Senn dat ging lukken zat er na de 
kwalificatie ook dik in. Hij had pole-
position gepakt, zoals al zo vaak dit 
jaar. “Ik vind de baan heel fijn om te 
rijden”, verklaarde de jonge Nuene-
naar zijn snelheid. “Hij heeft veel grip, 
dat is fijn.” Die poleposition beteken-
de voor Senn dat hij de prefinale 
vanaf de eerste startplek mocht star-
ten. Hij toonde direct dat hij snel was 
en ging er samen met een andere 
jongen vandoor. Uiteindelijk kwam 
hij als tweede over de finish. Tot zijn 
grote teleurstelling trouwens, omdat 
hij wist dat hij de snelheid had om te 
kunnen winnen. “Dat ik niet won 
kwam omdat ik zat te strijden met de 
nummer één om de koppositie. Daar-
door konden de nummer drie en vier 
aansluiten.”   
Senior: “Dat moet hij nog leren. In de 
finale gebeurde min of meer hetzelf-
de.” Want daarin werd hij in eerste in-
stantie ook tweede. Senn: “Ik vond 
het jammer. Ik wilde geen risico ne-
men. Kampioen worden was het doel 
dit jaar.” Dat lukte hem met vlag en 
wimpel, want: “Ik heb veel finales ge-
wonnen.”   
Die laatste opmerking kwam trou-
wens na de prijsuitreiking, want toen 
was inmiddels duidelijk geworden 
dat de oorspronkelijke winnaar een 
tijdstraf had gekregen vanwege een 
overtreding. Daardoor mocht Senn 
toch plaatsnemen op zijn vertrouw-
de bovenste plek van het podium. 
Een opluchting natuurlijk. En wéér 
zo’n mooie grote beker erbij.   

Nu het NK erop zit, wacht Senn nog 
één wedstrijd. De mooiste van het 
seizoen. En daarvoor moet hij eind 
deze week naar Portimao in Portugal. 
Daar gaat de talentvolle Brabander 
meedoen aan de Grand Finals. Dat is 
het jaarlijkse officieuze wereldkampi-
oenschap voor Rotax Max-rijders. Elk 
jaar doen er een kleine vierhonderd 
rijders uit ruim tachtig landen aan 
mee. “Ik kijk er heel erg naar uit”, zei 
Senn. “Het is gewoon een heel grote 
wedstrijd. Het is mijn eerste deelna-
me. Ik weet niet wat ik er kan ver-
wachten. Er doen 36 rijders mee, 
maar mijn doel is eerste worden.”   
Een kleine drie weken geleden reed 
hij er al een wedstrijd. Om de baan te 

leren kennen. “Hij is heel leuk met 
een keilang recht stuk en dan een 
technisch gedeelte met bochten. 
Jammer genoeg ben ik toen twee 
keer uitgevallen. Eén keer door een 
kettingbotsing en de andere keer 
door een startcrash. Maar ik ken de 
baan al en dat is een voordeel!”  
 
Senn Lindeman wordt in zijn raceac-
tiviteiten ondersteund door: Gallé In-
stallaties Sanders Airconditioning 
Lindeman Auto's Kalil Export The Pro-
ject Fleetaccess B.V. 

Foto's: Bas Kaligis/RaceXpress.nl

Mixteam Badminton Club Lieshout 
sprokkelt rustig door
Met een zesde plaats in afdeling 15 van de 8e divisie doet BCL-1/Bouw-
baar Bouwmanagement het beduidend beter dan het afgelopen -eerste- 
jaar. Met 15 punten uit 5 wedstrijden zijn nu al meer punten binnenge-
haald dan in het volledige vorige seizoen. De Lieshoutse badmintonners 
beginnen in dit tweede seizoen langzaamaan te wennen aan het spelen 
van competitie en sprokkelen dan ook rustig de puntjes bij elkaar.

Carolien van den Biggelaar heeft haar 
team weer aan diverse punten geholpen: 
na haar blessure presteert ze weer prima

BCH-6 – BCL-1/BouwBaar Bouw-
management: 5-3
Het Lieshoutse mixteam heeft tegen 
het hoog geklasseerde BCH uit ’s-
Hertogenbosch maar nipt verloren. 
In de onderlinge partijen waren er in 
totaal drie driesetters nodig om een 
winnaar te kunnen bepalen: een ge-
lijkspel had er dus zeker wel ingeze-
ten. Helaas verloren de Lieshoutse 
badmintonners echter alle drie de 
driesetters waardoor (nipt) met 5-3 
verloren werd. In de herendubbel-
partij werd met 21-16 de derde toe-
gevoegde set verloren. Ook in beide 
mix-dubbel-partijen ging de over-
winning naar BCH in de toegevoegde 
derde set. In de andere wedstrijden 
wisten de dames Ainara Vandegard 
en Carolien van den Biggelaar goed 
te presteren en ook nog eens alle 
punten binnen te slepen. Beide da-
mes wonnen hun singlepartij en ook 
hun gezamenlijke dubbelpartij wis-
ten ze te winnen van Karin Josiassen 
en Rosan van de Ven, waardoor ze sa-
men de drie punten binnen haalden.

BCL-1/BouwBaar Bouwmanage-
ment – BC Gilze-5: 1-7
Ook in de wedstrijd tegen het als 
vierde geklasseerde Gilze konden de 
Lieshoutse badmintonners best mee-
komen. De uitslag doet anders ver-
moeden, maar de setstanden geven 
aan dat de onderlinge partijen soms 
best dicht bij elkaar lagen. Zo verlo-
ren Carolien van den Biggelaar en Ai-

nara Vandegard pas in de derde set 
hun damesdubbelpartij (18-21, 21-17 
en 17-21) en verloor Ainara Vande-
gard haar singlepartij met vergelijk-
bare cijfers. Ook werd er één mix-
dubbel-partij verloren met 20-22 als 
setstand. Daar tegenover stond weer 
de winstpartij met 21-19 en 23-21 
van de andere mix-dubbel-partij, die 
dus ook dicht bij elkaar lag. Overi-
gens kon BCL-1/BouwBaar Bouwma-
nagement deze keer niet terugvallen 
op Tim van Bommel, die vanwege 
zijn fitheid deze wedstrijden moest 
laten schieten.

wen pakte meteen door en combi-
neerde naar hartenlust, het leek of 
deze voorsprong ze vleugels gaf, 
want via alle kanten werd Liessel 
overlopen. In eerste instantie konden 
ze de schade nog beperkt houden 
door wat overtredingen en corners 
weg te geven, maar het was wachten 
op meer goals. Die kwamen er ook, in 
de 57e minuut werd een corner van 
Daan de Loo hard binnengekopt 
door Richard v Malten en toen 6 mi-
nuten later een voorzet van Mike vd 
Berk door Bjorn Kreemers achter zijn 
standbeen werd binnen getikt was 
de wedstrijd gelopen. 
Trainer vd Eeden wisselde volop. Nor-
maal gesproken gaat dit ten kostte 
van het spel, maar deze middag had 
iedereen er blijkbaar zin in. Het tem-
po bleef hoog en de ene na de ande-
re combinatie werd uitgespeeld. Dit 
leverde Gerwen nog 2 prima doel-
punten op, in de 78e minuut snelde 
Daan v Erp langs zijn tegenstander 
en zijn lage voorzet werd door Milos 
Milosevic binnengewerkt. Ook het 
laatste doelpunt was van Milos Milo-
sevic en daarmee de eindstand op 
6-1 bracht. Een uiterst verdiende 
overwinning met een goed spelend 
Gerwen in de 2e helft. Niet onver-
meld mag blijven dat ondanks de 
overmacht van Gerwen de ploeg van 
Liessel trainer Ralf van den Heuvel ui-
terst sportief bleef voetballen en zich 
gedroeg als een waardig verliezer. Al 
met al een prima overwinning voor 
Gerwen, wat hopelijk vertrouwen 
geeft voor de 3 komende wedstrij-
den als ze moeten aantreden tegen 
de top 3.

20.00 uur en iedereen die een beetje 
kan rikken is welkom.
Tot vrijdag de 25e!
SupportersClub RKSV Nuenen
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Nuenen Kapperdoesweg 8 | Elke zondag open

Op alle groene kamerplanten
BLACK FRIDAY

Aanbieding geldig van 
vrijdag 25 t/m zondag 27 november 2022

Bezoek onze kerstshow!
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