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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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Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in onze weekkrant 
voor meer informatie.

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.
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,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:
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Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / www.bcsn.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

Nieuw 
erfgoedbeleid voor 
Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten

Ken jij 
Actief Nuenen 
al?

Peter van Hout 
erelid 
van de RKSV Nuenen

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

www.makelaarsplein.com
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Nuenen Kapperdoesweg 8 | Elke zondag openElke zondag open

GRATISGRATIS
INGEPAKT!

Nordmann den
Gezaagd, diverse maten tussen de 
130-150cm. Excl. mand. 
19.95

12.99

Gerard van Keulen gaat met pensioen

“Na veertig jaar is het mooi geweest”
Door Mariët Jonkhout

Gerard van Keulen gaat na veertig 
jaar directeur geweest te zijn, eerst 
een poosje ‘afkicken’ in het buiten-
land. Daarna gaat hij in het voorjaar 
van 2023 weer op pad voor de stich-

Prins Vino, adjudant Bianco en adjudant Rosso
Door Edwin Coolen

Na drie kalenderjaren, waarvan één jaar zonder carnaval, werden afgelo-
pen zaterdag eindelijk de nieuwe kartrekkers van de Dwèrsklippels ont-
huld. Eerst werd afscheid genomen van Prinses Femme en haar drie man-
nen, door corona de langstzittende carnavaleske hoogheden van de 
carnavalsvereniging.

En dan, zo rond 23.00 uur, werd het 
licht in de volle Kloosterzaal gedimd. 
Eerst klonk een harp, daarna de Dire 
Straits en tenslotte flink housege-
dreun: dansend besprongen de nieu-
we Prins Vino en zijn adjudanten Bi-
anco en Rosso het podium. Het lange 
wachten werd eindelijk beloond.

Drie vrienden
Prins Vino is Teun van Nunen, gebo-
ren en getogen Nuenenaar. Hij woont 
samen met Noortje en zijn twee 
dochters Noa en Liv van 9 en 6 jaar en 
werkt als accountmanager voor Dra-
gee Chocolaterie. Verder voetbalt hij 
bij de Veteranen B van RKSV Nuenen 
en tennist hij bij TV Wettenseind. Als 
klein menneke ging hij al met zijn ou-
ders carnavallen in Zaal Apollo, dus 
carnaval zit hem in het bloed. Onder 
het motto ‘Dubbel & Dwèrs!’ gaat hij 

met zijn vrienden Frank Oosterveld 
(Rosso) en Koen Scheepers (Bianco) 
voorop in het Nuenens carnaval 2023.

Ook Frank is een echte Nuenenaar, hij 
is getrouwd met Hanneke met wie hij 
drie zonen van 10, 8 en 5 heeft en 
woont nu in Brandevoort. In het da-
gelijks leven geeft hij financieel ad-
vies voor vermogensvorming via be-
leggen.
Koen komt uit Geldrop en woont 
sinds 2007 in Nuenen samen met 
Carlijn. Ze is als echte Nuenense uit 
de Beekstraat altijd te vinden op 
Schôn Vrouwkes Avond. Ze hebben 
een dochter van 10 en een zoon van 
7. Koen is financieel adviseur, gespe-
cialiseerd in mkb-financieringen. 

De drie mannen kennen elkaar al 
lang, onder meer via school, voetbal 

en wielrennen. Ze vieren met hun 
vriendenclub altijd carnaval en ze 
hebben met vier stellen een eigen 
wijnclub. Teun is bovendien eigenaar 
van de webshop Wijn bij Teun. 
En aangezien wijn verbroedert, wa-
ren de namen Vino, Bianco en Rosso 
zo gevonden..

Afgelopen zaterdag, 26 november, bereikte hij op de dag af zijn AOW-ge-
rechtigde leeftijd; een mooi moment om met pensioen te gaan en zijn be-
drijf, ElektroTechnisch Bureau Van Keulen over te doen aan zoon Remko, 
de alweer vierde generatie. Met een groots feest in Inspiration Point nam 
hij afscheid van zijn bedrijf en van zijn personeel.

ting HomePlan om huizen te bouwen 
in ontwikkelingslanden, deze keer in 
Zuid-Afrika.

Gerard nam in 1982 het bedrijf over 
van zijn vader, die het op zijn beurt 
weer tien jaar eerder had overgeno-
men van opa van Keulen, de oprichter. 
Het bedrijf was toen nog min of meer 
een eenmanszaak; er was slechts één 
personeelslid in dienst. 

Voordat ETB in 1987 een definitieve 
stek vindt op de Huufkes, huist het 
op verschillende locaties in Nuenen, 
waaronder een garagebox en een be-
drijfshal. Eenmaal op de Huufkes 
groeien het bedrijf en Gerard zelf uit 
tot een waar begrip in de regio.

“Niet alleen vanwege ETB”, vertellen 
Remko en Diede, zoon en schoon-

dochter. “Ons pa heeft een heel groot 
hart en zet zich op allerlei fronten in 
voor anderen. Kijk naar zijn werk voor 
HomePlan bijvoorbeeld, waarvoor hij 
straks voor de vierde keer op pad 
gaat om anderen een dak boven hun 
hoofd te geven. Of naar zijn deelna-
me aan de voedselbankchallenge vo-
rig jaar, waarbij hij keihard aan zijn li-
chaam moest werken. 

Hij was bijna 35 jaar lid van de vrijwil-
lige brandweer, bestuurslid van het 
OCN en langere tijd actief in het Sin-
terklaascomité van Nederwetten, 
waarvan hij ook voorzitter is geweest. 
Voor al die activiteiten is hij in 2011 
geridderd. Ook heeft hij in 2004 een 
gemeentelijke onderscheiding in de 
vorm van een zilveren medaille mo-
gen ontvangen.

Met de overname door Remko, gaat 
ETB Van Keulen richting het honderd-
jarig bestaan en gaat Gerard genie-
ten van alles wat er de komende tijd 
op zijn pad komt. Stilzitten staat hier-
bij niet in zijn woordenboek.

DE-punten voor de Voedselbank
Ko�  e is niet alleen lekker, maar staat ook voor een moment van ontspan-
ning. Wie wil dat niet? Ko�  e komt zelden voor in de pakketten van de 
Voedselbank.

Lionsclub Nuenen helpt Voedselbank Nuenen met het inza-
melen van Douwe Egberts-punten. De afgelopen zes jaar 
was deze inzamelactie steeds een groot succes. Alle reden 
om opnieuw zegels te verzamelen. 

In Nuenen doen vier supermarkten mee: Albert Heijn, Jum-
bo Ton Grimberg, Jumbo Kernkwartier en Jan Linders. Daar 
kunt u vanaf nu tot kerst uw DE-punten inleveren in de spe-
ciale dozen. De ingeleverde waardepunten worden verzil-
verd voor pakken DE-koffie. 

Douwe Egberts steunt deze actie door 15% extra pakken te 
leveren, want het merk wil mensen in Nederland dichterbij 
elkaar brengen.
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

AFVALWEETJE:
Veel pakjes gekregen van Sinterklaas of veel 
cadeautjes uitgepakt? Karton, papier en tempex 
kunt u ook gratis inleveren bij de milieustraat.

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

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

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

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

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

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

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd!
Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.
Op vrijdag is er geen inloop voor Wmo.

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

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

1

Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag! 
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ZOMERAFSPRAAK  ENERGIECOACH EN INLOOPSPREEKUREN 
 

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

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

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

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

 

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

1
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VERKEER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan 
verschillende bruggen, onderdoorgangen en keerwanden 
in Nuenen.

Van 28 november t/m 2 december
➢ Brug in Nieuwe Dijk
➢ Leuningen bruggen Prinsenweier, Laan ter Catten en  
 Berg worden terug geplaatst

Het verkeer over Broek kan van de weg gebruik blijven 
maken en wordt door verkeersregelaars begeleid.

Van 5 t/m 9 december
➢ Fietsbrug Opetersepad over de Smits van Oyenlaan

In deze brug worden de overgangen tussen de brug en de 
aansluitende fi ets-/voetpaden vernieuwd. Hierdoor kun-
nen fi etsers en voetgangers geen gebruik maken van de 
brug. Voetgangers en fi etsers worden omgeleid met ver-
keersborden.

Bovenstaande planning is afhankelijk van de weersom-
standigheden. Het verkeer wordt vooraf gewaarschuwd 
en omleidingen worden met borden aangegeven.

Vragen?
Als u vragen heeft over de werkzaam-
heden, kunt u contact opnemen met 
het klantcontactcentrum via telefoon-
nummer (040) 2631 631

ELECTRISCHE FIETS OF SCOOTER? 
ZO GAAT UW ACCU LANGER MEE
ÉN VERKLEINT U DE KANS OP BRAND!
1 op de 3 Nederlanders 
heeft een e-bike. En in 2021 
zijn er zelfs meer e-bikes 
verkocht dan ‘normale’ 
fi etsen in ons land. U kunt 
dus wel zeggen dat elektri-
sche fi etsen, maar ook e-
scooters, steeds populair-
der worden.
Geniet langer van uw accu 
én verklein de kans op brand
Door uw accu op de juiste 
manier op te laden gaat hij minder snel kapot. En wist u 
dat het risico op brand, door het juist opladen van je accu 
verkleint?

Voor het veilig opladen van uw accu geven we de vol-
gende tips:
1. Gebruik altijd de originele lader van de accu. Namaak-

laders kunnen de accu van een e-bike of e-scooter 
namelijk beschadigen. Daarnaast kan een goedkope 
alternatieve lader zorgen voor kortsluiting, waardoor 
brand kan ontstaan.

2. Laad de accu overdag op. Mocht de accu oververhit 
raken, dan kunt u snel de lader van de stroom afhalen. 
Is de accu oververhit geraakt? Neem voordat u uw e-
bike of e-scooter weer gebruikt contact op met een 
fi etsspecialist. Die kan zien of de accu is beschadigd.

3. Hang een rookmelder op de plek waar u uw accu op-
laadt. U wordt dan direct gewaarschuwd als er iets fout 
gaat tijdens het laden.

4. Leg de accu tijdens het opladen altijd op een vlakke 
ondergrond. Zorg er ook voor dat er niets op of onder 
de accu ligt dat in brand kan vliegen.

Meer tips voor veilig laden
Wilt u meer tips voor het veilig laden van een accu? Kijk 
op iklaadaccuraat.nl

NUENEN VEILIG
Donkere Dagen O� ensief weer van start
Donkere dagen bieden inbrekers veel voordelen. Zo weet 
een inbreker bij een onverlicht huis gemakkelijk dat er 
niemand thuis is en kan een inbreker in een onverlichte 
woning makkelijker ongezien zijn slag slaan. 

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

Deze week: Flipperen met een 
bankpas
Met een bankpas wordt aan de 
buitenkant de schoot van het 
slot, die in de sleuf van het kozijn 
zit, teruggedrukt. 
Voorkomen door:  zorg dat de 
deur op het nachtslot zit. Het is dan niet mogelijk te fl ip-
peren omdat de dagschoot niet teruggeduwd kan worden. 
Ook een anti-inbraakstrip werkt tegen fl ipperen.

NIEUWSBERICHT OVER 
DE OPVANG OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN
Op zaterdag 3 december staat de opvanglocatie aan de 
Vrouwkensakker op de Levende Adventskalender. Tussen 
14.00 en 15.30 uur stellen de bewoners hun opvangloca-
tie open voor een kopje ko§  e/thee. Zij willen graag hun 
sociale contacten uitbreiden, meer leren van de Neder-
landse cultuur en in contact komen met Nuenenaren. 
Aanmelden kan door een appje te sturen naar Mirjam de 
Groot via 06-40 65 46 31.

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

WIJZIGING TOEGANG GRATIS 
BRENGHOEK MILIEUSTRAAT
Neem vanaf 5 december uw milieupas mee
Op de milieustraat in Nuenen hebben we een gratis breng-
hoek voor diverse soorten afval. U kunt hier terecht wan-
neer de  milieustraat is gesloten. Inwoners waarderen 
deze service zeer en maken er gretig gebruik van. Helaas 

maken ook mensen van buiten Nuenen en bedrijven ge-
bruik van de gratis brenghoek. Daar is hij niet voor bedoeld. 
De gratis brenghoek is een extra service, alleen voor par-
ticuliere huishoudens uit Nuenen. 

Om deze service voor Nuenense huishoudens te behou-
den, krijgt het toegangshek een slot. Met uw milieupas 
krijgt u toegang. Om het toegangshek te openen houdt u 
uw milieupas voor de sensor op de zuil bij de ingang. Om 
de brenghoek weer te verlaten drukt u op de knop op de 
zuil naast de uitgang.
Zorg ervoor dat u uw milieupas vanaf 5 december 2022  
meeneemt bij een bezoek aan de gratis brenghoek. Wij 
registreren uw bezoek aan de brenghoek, maar u betaalt 
hier niet voor.

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

ENERGIEHUIS SLIM WONEN
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking 
van, voor en door bewoners van 8 gemeenten in de regio. 
Bekijk alle lokale initiatieven en acties via de website www.
energiehuisslimwonen.nl en kies ‘Jouw gemeente’.

Themabijeenkomsten en workshops in de regio, aanmel-
den kan via de website: www.energiehuisslimwonen.nl

➢ Helmond: 28 november 19.30 
 Zonnepanelen 
➢ Helmond: 6 december 19.30- 22.00  
 Warmtepomp 
➢ Helmond: 12 december 19.30 

Workshop 
 ‘Maak je eigen verbeterplan met de Woning QuickScan’
➢ Helmond: 19 december 19.30  
 Slim isoleren en ventilatie 

Bezoek het lokale Inloopspreekuur (gratis) 
Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek, 
   J.H. Hugo van Berckellaan 18.
Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag   
   10.00-13.00, EnergieHuis Torenstraat 3. 

Serviceloket voor een korte vraag bel of email
O Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: 
 dinsdag en donderdag 13.00-17.00.
O E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via

info@energiehuisslimwonen.nl

RAADSINFORMATIE
Oordeelsvormende avond
Op donderdag 8 december is er om 19.30 uur een oor-
deelsvormende avond, in de Raadszaal van Het Klooster. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nuenen 

Zuid-Oost herziening De Mijlpaal
• Regionaal project De Groene Zone Isoleren (DGZ-I)
• Kader grondprijzen en exploitatiebijdragen
• Tussentijdse rapportage begroting 2022
• Zienswijze begrotingswijziging Blink 2023

Wilt u meespreken?
Meld u aan vóór 7 december 12.00 uur via nuenen.nl/doe-
kijk-en-luister-mee (spreekrecht) of mail naar gri�  e@
nuenen.nl. Tijdens een geagendeerd onderwerp kunnen 
meesprekers in de eerste termijn hun menig geven over 
dat onderwerp, waarna raads- en burgerleden aanvul-
lende vragen kunnen stellen.

De bijeenkomst is ook live 
te volgen via 

nuenen.raadsinformatie.nl/Live
en LON TV.Veel pakjes gekregen van Sinterklaas of veel 

1
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Laat gratis uw autobanden 
op spanning brengen
 
Wegens succes herhaald! In de week van de duurzaamheid kon u in het 
centrum gratis uw autobanden op spanning laten brengen. Met een goe-
de bandenspanning behaalt u een mooie besparing op uw brandstofkos-
ten. Meer dan 80% van de deelnemers hebben winst behaald. Dat is niet 
alleen goed voor uw eigen portemonnee maar ook voor uw veiligheid en 
het milieu.

Op zaterdag 10 december herhalen we deze actie. We zien u graag vanaf 10.00 
uur op de parkeerplaats van Jumbo Grimberg/Hema voor een meting. Deze 
‘luchtige’ actie eindigt om 16:30 uur. Doe mee! Klimaatwinst door goed opge-
pompte banden, daar gaan we voor!

5 december NL-Alert testbericht
NL-Alert bestaat deze maand tien jaar. Inmiddels werd het alarmmiddel 
ruim 1100 keer ingezet in verschillende situaties. Van grote branden en 
onverwacht noodweer tot de huldiging van Feyenoord en een ontsnapte 
giftige slang. Binnenkort ontvangt heel Nederland wéér een NL-Alert: op 
maandag 5 december rond 12.00 uur zendt de overheid het twintigste 
NL-Alert testbericht uit. 
Op de eerste maandagen in juni en 
december zendt de overheid rond 
12.00 uur een NL-Alert testbericht uit. 
Ruim driekwart van de Brabanders 
die het testbericht ontvangen, her-
kent NL-Alert hierdoor ook bij een 
noodsituatie. Dit blijkt uit een onder-
zoek dat namens het ministerie van 
Justitie en Veiligheid is uitgevoerd. In 
het testbericht staat duidelijk dat het 
om een test gaat. Je hoeft dus niets te 
doen. Het testbericht ziet er zo uit:
 
“NL-Alert 05-12-2022 12.00: TESTBE-
RICHT. De overheid waarschuwt je tij-
dens noodsituaties via NL-Alert. Je 
leest dan wat je moet doen en waar je 
meer informatie kan vinden. Kijk op 
www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE 
Netherlands Government Public War-
ning System. No action required. 
More information: www.nl-alert.nl/
english"
 
Direct informatie bij een 
noodsituatie
Het alarmmiddel NL-Alert waar-
schuwt en informeert je wanneer je 

in de buurt van een noodsituatie 
bent. In een NL-Alert staat altijd wat 
er aan de hand is, wat je moet doen 
en waar je meer informatie kunt vin-
den. Ontvang je een NL-Alert? Lees 
het bericht direct, kom in actie en in-
formeer anderen.
 
Zo werkt NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiele 
telefoon. Als je een NL-Alert binnen-
krijgt, hoor je een doordringend 
alarmgeluid. Dit klinkt anders dan 
een normaal bericht. Om NL-Alert te 
ontvangen, moet je mobiel aanstaan. 
Verder hoef je niets in te stellen. NL-
Alert is gratis en anoniem, je tele-
foonnummer blijft onbekend. Je ont-
vangt NL-Alert ook als het mobiele 
netwerk overbelast is. Daarnaast is 
NL-Alert te zien op steeds meer digi-
tale reclameschermen en reisinfor-
matieschermen in het openbaar ver-
voer. Meer weten? Kijk op nl-alert.nl.

Dorpsraad Lieshout werkt 
jaarplannen weer bij
Ook dit jaar heeft Dorpsraad Lieshout haar cyclus met jaarplannen opge-
pakt. In het beleidsplan van de Dorpsraad staat immers dat jaarlijks doel-
stellingen moeten worden benoemd en plannen moeten worden ge-
maakt om die doelstellingen te bereiken. Alleen dan -vindt de Dorpsraad- 
kan de aandacht aan de juiste zaken gegeven worden en dus focus wor-
den gehouden. Uiteraard wordt er ook teruggekeken naar de behaalde 
resultaten.

Cees Dingemans is de secretaris van de 
Dorpsraad Lieshout: hij ziet er ook dit 
jaar weer op toe dat de jaarplannen ge-
ëvalueerd én gemaakt worden

Beleidsplan
Dorpsraad Lieshout heeft een stabiel 
beleidsplan waarin ze allerlei zaken 
hebben vastgesteld als: Wat is en 
doet Dorpsraad Lieshout? Wat is hun 
doel ? En wat is hun missie? Wie zijn 
zij en met welke aandachtsvelden 
willen zij zich bezig houden? En, hoe 
doen ze dit ? In de jaarplannen willen 
de leden van de Dorpsraad vooral 
antwoord geven op de laatste twee 
vragen: met welke aandachtsvelden 
willen zij zich (het komend jaar) bezig 
houden en hoe willen ze dat doen. 
Met een juist antwoord op deze vra-
gen kan de juiste focus gegeven wor-
den.

Actuele zaken
Helaas kan niet alles gepland wor-
den. Voor actuele zaken of voorvallen 
kunnen geen plannen gemaakt wor-
den, zo lijkt het. Die zaken kunnen 
worden opgepakt zodra ze zich voor 
doen, maar zouden ook al enigszins 
voorzien kunnen worden. Dat kan 
bijvoorbeeld door alvast -in het be-

leid- vast te leggen hoe met actuele 
zaken omgegaan moet worden. Hoe 
antwoorden we op een leefbaar-
heidsinitiatief? Hoe ondersteunen 
we een voorstel naar het juiste loket ? 
Hoe kunnen we initiatieven begelei-
den ? Dat zijn vragen die in het beleid 
worden vastgelegd en als draaiboek 
dienen voor momenten dat er zich 
onverwachte en actuele zaken voor 
doen.

Jaarplansessie
Vanwege de gewenste focus gaan de 
leden van Dorpsraad Lieshout zich 
nu op de aandachtsvelden richten 
die expliciet benoemd zijn in het be-
leidsplan: Wonen, Verkeer en ver-
keersveiligheid, Zorg en welzijn, 
(Winkel)voorzieningen en Communi-
catie. Daarbij komen natuurlijk de ac-
tualiteiten als de ontwikkeling van 
het plan voor de Heuvel. Alle leden 
gaan ook hun plannen voor het lo-

pende jaar evalueren en dus ook 
nieuwe plannen voor hun aandachts-
gebied maken. Deze jaarplannen 
worden gezamenlijk definitief ge-
maakt, zodat de leden daarna met 
hun plannen aan de slag kunnen.

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

Senja Sargeant en George Blanken 
bij Lazy Sonnie Afternoon
Komende editie van Lazy Sonnie Afternoon op zondag 4 december heeft 
wederom een prachtige invulling voor de echte muziekliefhebber. Ope-
ner is de in Son zeer bekende George Blanken gevolgd door de hoofdact 
Senja Sargeant (Canada).

Senja Sargeant kwam als tiener uit de 
clubscene in Montreal en tekende 
haar eerste grote platencontract op 
26-jarige leeftijd met haar country-
band Ladies of the Canyon. Het volle-
dig vrouwelijke kwartet verwierf al 
snel bekendheid en een toegewijde 
aanhang. Senja toerde uitgebreid 
met de groep door Canada, de VS en 
Europa, waarbij ze het podium deel-
de met gerenommeerde acts en 
opende voor legendes als Kenny Ro-
gers, Buffy Sainte- Marie, Alan Jacks-
on, Lhasa de Sela en Great Big Sea.

Nadat ze de band had verlaten en als 
soloartiest was begonnen, verhuisde 
Sargeant naar Nederland. In 2020, 
amper drie jaar na de verhuizing, 
werd ze uitgenodigd om te verschij-
nen in het enorm populaire televisie-
programma ‘The Voice of Holland’. 
Hierbij werd ze meteen een favoriet 
bij fans van Team Waylon. Verwijzend 
naar haar talent noemde Waylon haar 
stem zelf ‘goddelijk’ en beweerde dat 
hij liever persoonlijk zou samenwer-
ken dan met haar verder te gaan in 
de show. Deze samenwerking staat 
nog op stapel. In 2021 keerde Sar-
geant terug naar de nationale televi-
sie met ‘Beat Me: The Five Knockouts’, 

waar ze opnieuw indruk maakte en 
de harten veroverde van de jury be-
staande uit Gordon, Ronald Molen-
dijk en Jan Dulles.

George Blanken is creatief en veelzij-
dig. Naast zijn passie voor fotografie 
is hij een begenadigd zanger. Zo is hij 
leadzanger bij Crazy Cadillac, Chic-
ken George & the Funky Farmers, en 
de feestband X-Tended, een zeven-
koppige pop, disco en soulband. Bo-
vendien wil hij zijn vaardigheden de-
len en geeft hij les als coach bij Af-
terglow, voorheen GLOW+. Een 
nieuw project is op dit moment de 
musical Jezus Christ Superstar waar 
hij in de cast Judas vertolkt. Daar-
naast is hij ook singer-songwriter en 
begeleidt hij zichzelf op gitaar. Dat 
maakt dat een optreden bij het 
akoestisch podium van Lazy Sonnie 
Afternoon helemaal past. De middag 
wordt afgerond met een muzikale af-
terparty met huisband Caponata in 
de lounge van La Sonnerie.

Aanvang 15.30 uur, Kapelzaal Kloos-
terhotel la Sonnerie, Nieuwstraat 45 
Son en Breugel. De entree voor deze 
prachtige muzikale middag bedraagt 
€ 10,-.

Quilt-artikelen in 
kerstsfeer
Gedurende de maand december is 
het Van Gogh Kerkje in kerstsfeer 
versierd. Dat is aanleiding om een 
verkoop van quiltartikelen, ook in 
kerstsfeer, te organiseren voor een 
goed doel. 
 
De artikelen zijn gemaakt door de 
Nuenense quiltgroep, die quilts   
maakt en weggeeft aan tehuizen in 
Oost-Europa. Met de opbrengst van 
deze kerstverkoop kan er weer mate-
riaal voor nieuwe quilts gekocht wor-
den.

De laatste maanden is er door de 
quiltgroep van 25 dames hard ge-
werkt om van kerststoffen mooie arti-
kelen te maken. Er worden aangebo-
den o.a. kussens, kleedjes, tafellopers, 
versieringen voor in de boom en in 
huis, kleine wandkleden en ook een 
paar eenpersoonsquilts in kerstsfeer.
U bent welkom op zaterdag 10 de-
cember van 12.00-16.00 uur in het 
mooie Van Gogh Kerkje, Papenvoort 
2A in Nuenen.

Voor informatie kunt u terecht bij 
Geke Weerman, 040-2837169.

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 tennispaviljoen op  
 sportpark de Lissevoort 
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.

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 3 DECEMBER
19.30 uur Kienavond Dorpshuis Grotenhof Lieshout
20.30-22.30 uur Tip Yar album concert Rozenknopje Eindhoven

ZONDAG 4 DECEMBER
19.30 uur Taizee Vesper, Van Goghkerkje

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

VRIJDAG 9 DECEMBER
20.00 uur  Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten

VRIJDAG 9 DECEMBER
18.00 uur  Ittemee Gerwen

ZONDAG 10 DECEMBER
11.00-14.00 uur Inloopdag Buurthuis Gastvrij Jo van Dijkhof
12.00-16.00 uur Quilt artikelen in kerstsfeer verkoop Van Goghkerkje

ZONDAG 11 DECEMBER
18.45-19.30 uur Wereldlichtjesdag, Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

WOENSDAG 14 DECEMBER
19.30 uur  Kerstkienen, Dorpshuis Lieshout

DONDERDAG 15 DECEMBER
09.30-11.30 uur  MijnGezondheid.net, Hoe kan u online afspraken en recepten regelen bij  
 uw arts? Computercafé Nuenen – Bibliotheek Nuenen
13.30-15.30 uur  Mantelzorg inloop, Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen, CMD 040-2831675

VRIJDAG 16 DECEMBER
14.00 uur  Kerstviering, D’n Heuvel Gerwen.

ZATERDAG 17 DECEMBER
17.00 - 20.00 uur Het Levend Kerstverhaal, Weverkeshof Nuenen

ZATERDAG 17 DECEMBER t/m ZONDAG 8 JANUARI
 Dwèrs op het ijs, schaatsbaan in het Park Nuenen

ZONDAG 18 DECEMBER
13.00 uur  NGN-200 Blokje om dichter in beeld: 
14.00 uur (Kerst)muziek op Weverkeshof

Inschrijven 
vormsel 2023
Heb je de oproep van eind oktober 
gemist over het inschrijven voor het 
vormsel in juni 2023? Inschrijven kan 
nog tot 15 december a.s. Stuur daar-
voor een mail naar Han Waalen, 
via vormelingen@parochienuenen.nl  
Ook voor vragen over het vormsel of 
de voorbereidingen daarop.
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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:

Luisterfeest met cello 
en piano
Hanneke Rouw en Masha Galperina. Onthoud die namen. Op een kille, 
druilerige zondagmiddag verwarmden zij in het intieme van Goghkerkje 
een 30-tal bezoekers met een bijzonder concert. Hanneke op de cello en 
Masha op de piano.

Eerst speelde Hanneke op de cello 
Suite I in G major (BWV 1007) van 
Bach. Zeven delen die ze telkens met 
een korte tussenpauze virtuoos ach-
ter elkaar uitvoerde. In deze composi-
tie komen alle aspecten van het spe-
len op een cello aan de orde. Van laag 
naar hoog, luid tot fluisterzacht, vloei-
end melodisch en strak ritmisch. Het 
publiek luisterde ademloos naar het 
beheerste spel van Hanneke die met 
een mooie strak volgehouden dyna-
miek de aandacht moeiteloos wist 
vast te houden. Na afloop van deze 
solo performance gaf ze nog een ver-
helderende toelichting op de manier 
waarop Bach zijn intenties in deze 
compositie heeft vormgegeven.
Na een korte pauze was het de beurt 
aan Masha voor een solo optreden op 
de piano. Geheel anders van karakter 
dan wat Hanneke ten gehore had ge-
bracht maar even virtuoos in de uit-
voering. Ze begon met een Rondo 
van Beethoven waar beurtelings de 
romantiek, de passie en de intieme 
verstilling die we van deze componist 
kennen, prachtig werden verklankt. 
Daarna volgde iets geheel anders, de 
Nocturne opus 9 van Chopin. Ook 
hier liet Masha horen dat ze de ver-
schillende melodische en dynami-
sche variaties die het spelen van Cho-
pin vereist, beheerst. Ze sloot af met 
een compositie van Prokofiev: Sarcas-
mes. Weer anders van karakter dan de 
vorige twee stukken maar even boei-
end om te horen.Kortom, Hanneke en 

Masha hebben een heel gevarieerd 
concert gegeven waarin beide hun 
kunnen hebben laten horen. Voor de-
genen die het gemist hebben: houd 
de website van Cultuur Overdag in de 
gaten, wellicht komt er een herkan-
sing. En laat je die dan niet ontgaan.

Donderdagochtend 8 december: 
laatste film 2022
Cultuur Overdag besluit 2022 met 
een Italiaans drama uit 2021. Een 
vrouw viert met de hele familie, 
vrienden en bekenden de achttiende 
verjaardag van haar zus. Op het vrolij-
ke feest is de hechte familie in een 
uitstekend humeur. De dag na de fes-
tiviteiten wordt de auto van haar va-
der opgeblazen en is haar vader ver-
dwenen. Iedereen zwijgt, maar ze wil 
koste wat kost weten wat er is ge-
beurd. Wanneer ze meer leert over de 
geheimen van haar vader en zijn ban-
den met de maffia, wordt ze gedwon-
gen te beslissen wat voor toekomst 
ze voor zichzelf wil creëren.
In de pers schreef men over deze film, 
die overal 4 sterren kreeg: “Verras-
send portret van een manier van le-
ven die van generatie op generatie 
wordt doorgegeven” (VPRO Cinema), 
“Een krachtige film” (NRC), “Vangt een 
volkse energie” (de Volkskrant), “Een 
intiem, beklemmend drama” (Trouw).
De Filmkrant schreef: “Het gevoel van 
authenticiteit, de ongepolijste look 
en de spanning tussen illusie en so-
ciale realiteit leveren een levendige 
kroniek op”.
Toegangskaarten à € 7,50 (inclusief 
een kopje koffie/thee) zijn op werk-
dagen tijdens kantooruren te koop 
aan de balie van Het Klooster. De film 
begint om 10.30 uur.

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Cees

Nederwetten – Eindhoven 11-0
Maandagochtend lees ik altijd de voetbalverhaaltjes over de vier clubs in 
mijn gemeente: Gerwen (RKGSV), Nederwetten, Eeneind (EMK) en Nue-
nen (Van Gogh Village). De bal is rond en het veld soms zo groen als 
(kunst)gras. Ik ben zo groen als gras, wat voetbal betreft dan.  De deksel 
moet van de beerput, hoor ik iemand roepen. Snel even wat tegels 
lichten…..

Nuenen wint, Gerwen speelt gelijk en 
EMK wint met 6-1. Bij EMK scoort Ste-
ve de Ronde de openingstreffer. Een 
makkie voor Steve, hij woont in Ger-
wen en heeft een gouden pikkie (uit: 
De Dikke Daniëls, het bestsellerver-
halenboek over taal van Wim D.).
De domste boeren hebben de dikste 
aardappelen, dus Nuenen won in 
Heeze. Gemuilkorfd togen de Aard-
appeleters richting Heeze. De 2-0 
werd gevierd op het riante Nuenense 
sportpark en daar ging de deksel van 
de beerput. Het complete bestuur 
was gevallen en iedereen wist dat 
één week geheim te houden. In Nue-
nen blijft niks geheim. Zo is wethou-
der Bertje van Stiphout reeds ver-
huisd naar Helmond en eerste burger 
Maarten Houben zit ontiegelijk met 
zijn handen in het haar. De boot is 
aan, zie de site van erwin boot.
En Nederwetten dan? Die verloren in 
Uden met 11-0, maar in Wetten geldt: 
voetbal is de belangrijkste bijzaak in 
het leven. En het leven is goed in 
deze kleine woonkern, zo goed dat 
de wereldberoemde zanger Lenny 
Kuhr daar is gaan wonen, winnares 
van het Songfestival met de trouba-
dour. Ik toog als troubadour naar de 
gezellige kleine kern Wetten. Daar 
liep ik de gastvrije vrouw van boeren-
afkomst tegen het lijf en ook nog een 
verdwaalde buitenlander uit Brazilië. 
Zij werkt thuis en hij werkt in Brain-
port, bekend van ASML, Bossers, Cy-
clist, PSV, Pennings, van abbemu-
seum en de plaatselijke universiteit.
Onze man uit Brazilië vroeg mijn hulp 
bij een tekst over Brainport. De kop: 
‘De koele, calculerende wetenschap 
is niet vrij van ijdeltuiterij’ en dat 
graag hardop in het Spaans. Hardop 

is een fluitje van een cent voor mij, 
maar in het Spaans? De tekst hardop: 
“Het wordt hoog tijd dat Eindhoven 
zijn aantrekkingskracht sterk ver-
groot. Lukt dat niet, dan wordt Eind-
hoven het Nederwetten van de vol-
gende eeuw.” Wat leven betreft 
scoort Wetten 11-0 tegen de Brain-
portregio Eindhoven. Fijn dat er le-
ven is na het voetbal. Ik volg ook an-
dere bijzaken zoals golf, darten en 
wielrennen.
Ter informatie: de volgende vergade-
ring van de Nuenense gemeenteraad 
is donderdag 15 december. De aan-
vang is half acht ’s avonds. Voorzitter 
is burgemeester Maarten Houben. 
Kijk op Lokale Omroep Nuenen of 
kom kijken in het Klooster. Wordt ver-
volgd!  

Regiokalender activiteiten december 
EnergieHuis Slim Wonen 2022
Themabijeenkomsten en workshops in de regio, aanmelden via website ‘Agen-
da’
O Helmond: 6 december 19.30- 22.00: Warmtepomp in EnergieHuis Slim Wo- 
 nen (Torenstraat 3)
O Helmond: 12 december 19.30: Workshop ‘Maak je eigen verbeterplan met  
 de WoningQuickScan
O Helmond: 19 december 19.30: Slim isoleren en ventilatie in EnergieHuis  
 Slim Wonen (Torenstaat 3)
O Bewoners/huiseigenaren: gratis afspraak maken met Energiecoach in Ener- 
 gieHuis, Torenstraat 3 in Helmond

Bezoek het lokale Inloopspreekuur (gratis) via de website ‘Agenda’
O Geldrop: zaterdag 10 december, 11.00-13.00 in de bibliotheek, Heuvel 94
O Mierlo: zaterdag 3 + 17 december in d’n Intheek, Dorpsstraat 113 in Mierlo
O Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00, Energie 
 Huis Torenstraat 3 Helmond
O Laarbeek/Beek en Donk: elke 2 e en 4 e woensdag 9-12.00, Huiskamer 
 de Otterweg 27 Beek en Donk
O Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek, 
 J.H. Hugo van Berckellaan 18 in Nuenen

Nieuw
Huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10) via de website ‘Afspraak’
O Geldrop-Mierlo: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10), 
 via website ‘Afspraak’
O Nuenen: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10), 
 via website ‘Afspraak’
O Laarbeek: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10), 
 via website Duurzaam Wonen Laarbeek

Deelnemen aan lokale activiteiten en evenementen; Ga naar website en kies 
'Jouw gemeente’ voor meer lokale activiteiten en acties.

Serviceloket voor een korte vraag bel of email
O Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: 
 dinsdag en donderdag 13.00-17.00
O E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via 
 info@energiehuisslimwonen.nl

Meer informatie 
www.energiehuisslimwonen.nl of email info@energiehuisslimwonen.nl

Wijziging startplaats 
bij  WandelSport-
Vereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondag-
morgenwandeling bij de Nuenense 
wandelsportverenging WSV is in 
de maand december de ingang van 
het tennispaviljoen op sportpark 
de Lissevoort.

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

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

VERGUNNINGEN PERIODE 
22-11-2022 EN 28-11-2022
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Hool 17 Bouwen 
Eeuw Driessestraat 6 Dakkapel 
Collse Hoefdijk 
ongenummerd Plaatsen van bouwwerken 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Frederikstraat 14 Wijzigen van het dak 
Jhr Marcus v.Gerwenlaan 14 Renoveren / Uitbreiden 
Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Gulbergen Doorkomst veldtocht 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Tegenover Park 73 en 75 Standplaats 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
25-11 Nuenen c.a. Reglement van orde voor vergaderingen  
  en andere werkzaamheden van de  
  gemeenteraad  
25-11 Brabantring 1 Anterieure overeenkomsten 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digi-
tale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. 
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berich-
ten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&
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
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Kerstviering 
Gerwen   
Beste leden van Senergiek,
Na een aantal jaren dat we elkaar 
niet hebben kunnen ontmoeten 
i.v.m. corona, willen wij weer als 
vanouds de kerstviering organise-
ren op vrijdag 16 december.  Als 
verrassing hebben we meerdere 
optredens georganiseerd. Deze 
dag wordt met lekkers en drankjes 
verzorgt en als afsluiting koffie, 
thee en heerlijke broodjes.  

Kaartverkoop à € 5,- op maandag 28 
november en 5 december tijdens de 
inloop, en woensdag 30 november 
en 7 december, al deze dagen van 
13.00 uur tot 15.00 uur. 
Zaal is open om 13.30 uur, aanvang 
14.00 uur in D’n Heuvel Gerwen.
U bent van Harte Welkom.  

Organiserend comité Gerwen, Maria 
de Louw, Annemarie Tenback en Jan 
Bekkers     

(Kerst)muziek 
bij Weverkeshof
Op zondagmiddag 18 december 
verzorgen de bands Zobi La Mou-
che, Overzee, het wereldmuziek-
koor Kanti Kune en wat vrienden 
vanaf 14.00 uur een gevarieerd 
kerstprogramma bij Weverkeshof 
Nuenen. 

Zobi La Mouche speelt wereldmuziek 
met eigen bewerkingen van traditio-
nals en nummers van diverse arties-
ten. Het is een veelheid van stijlen en 
ritmes, soms ingetogen, dan weer op-
zwepend. Overzee speelt voorname-
lijk eigen werk: warme, gevoelige en 
dan weer brutale Nederlandstalige 
chansons. Het karakter van de num-
mers wordt vooral bepaald door de 
verschillende achtergronden van de 
componisten en musici. Omdat het 
bijna Kerstmis is, spelen ze ook een 
aantal kerstnummers, waarvan som-
mige met een knipoog. Net als alle 
vorige keren wordt het vast weer erg 
gezellig. Kom op tijd want vol is vol! 

‘Kom tot inkeer’ Taizé Vesper  
in het Van Goghkerkje
De sfeer van de vesper zal ‘liefdevol’ zijn, het uiten van vreugde, maar de 
vesper geeft ook momenten van inkeer en bezinning. 

We zingen uit het liedboek ‘Adem in 
ons’. De liederen kunnen gezongen 
worden : zowel in de originele taal als 
in het Nederlands. We zoeken dan sa-
men naar momenten van rust, we le-
zen mooie teksten en luisteren naar 
mooie piano-improvisatie en verstil-
lende muziek.

Rust, nadenken en even tot jezelf 
komen. 
Het zoeken van een rustpunt in het 
leven van alledag. Een Vesper zoals 
we gewend zijn. Om samen te zijn in 
deze tijd. De collecte is voor een klein 
project van de Wilde Ganzen. Er is op 

1 januari 2023 geen Vesper, maar wel 
een nieuwjaarsconcert. Piano impro-
visatie verzorgd door Paul Weijmans.
Toegang is gratis (na afloop is er col-
lecte voor Oekraïne.
De eerstvolgende Taizé Vesper in 
2023 is zondag 5 februari. 
Verdere informatie over de vesper 
kan bij Alice Steenbergen 
(alice.steenbergen@hotmail.com)
De Taizéwerkgroep wenst u fijne 
kerstdagen en een voorspoedig 2023. 
De Vesper begint zondagavond 4 de-
cember om 19.30 uur, voorafgaand 
aan de vesper is er pianomuziek.
U bent van harte welkom. 

Daar komt u voor naar Son!

Openings Promotie Prijs 
Woensdag 30 november opening

Luxe Rabe pullovers 
In vier mode tinten, 
in katoen / modaal.

Speciaal van e 79,95 
NU e 59,95

Van maat 38 t/m 48

Ons adres in Son is 
Primeur Mode & First Class

Nieuwstraat 18A  5691 AC Son

Tel.nr 0499-204000

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

Vervanging matrassen en/of toppers!  
Je bent toe aan een nieuw bed maar jouw ledikant of boxspring-onderstel is 
nog naar de zin en technisch gezien nog helemaal in orde, wat doe je dan? 
Dan ga je kijken naar nieuwe matrassen en/of nieuwe topdekmatrassen.  

Topdekmatrassen vernieuw je ge-
middeld na ongeveer 6 jaar en nieu-
we matrassen na ongeveer 10 à 12 
jaar. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat 
je al eerder niet lekker ligt of er zijn 
klachten (al of niet door het huidige 
bed) of je bent wat kilo’s kwijtgeraakt 
of juist enkele kilo’s erbij. Allemaal 
goede redenen om op zoek te gaan 
naar betere ondersteuning.  
Als je al een slaapsysteem met top-
dekmatras hebt, dan is vervanging 
van in eerste instantie alleen de top-
per een logische keuze. Is dat al eer-
der gebeurd, dan is de kans erg groot 
dat ook de matrassen vervangen die-
nen te worden. Twijfel je wat er ver-
vangen dient te worden, maak dan 
een afspraak met de slaapspecialist 
die thuis, vrijblijvend en onafhanke-
lijk, de situatie kan beoordelen en sa-
men met jou bekijkt wat de beste op-
lossing is.  
Wil je een topdekmatras aanschaffen, 
terwijl je nu alleen nog matrassen 
hebt, om het ligcomfort te verbete-
ren, dan is dat meestal géén goede 
keuze. Als het matras aan vervanging 
toe is vanwege slijtage en/of leeftijd, 
dan zal een topper in eerste instantie 
lichte verbetering geven. Echter 
komt de ondersteuning nog steeds 
van het (te slechte) matras en zal ook 
deze combinatie binnen de kortste 
keren oncomfortabel liggen. Het ver-
haal is anders wanneer de matrassen 
nog niet zo oud zijn en je wilt het 
comfort iets steviger of iets soepeler 
maken. Dan kan de toevoeging van 
een topper juist dat stukje extra com-
fort bieden. Daarnaast biedt de top-
per ‘bescherming’ van het matras, het 
werkt eventueel een spleet tussen 2 
matrassen weg en het opmaken 
wordt weer wat eenvoudiger. 

In alle andere gevallen is vervanging 
door een nieuw matras erg wenselijk. 
In de matrassen zitten de heup- en 
schouderzones, in tegenstelling tot 
topdekmatrassen die over de hele li-
nie gelijk zijn in comfort. Daarnaast 
wordt de hardheid het meest be-
paald door de specifieke samenstel-
ling van het matras. Dit kan zijn met 
pocketveren, (traag)schuim of latex 
maar tegenwoordig ook door lucht 
of gel. 

Afhankelijk van de wensen en/of ei-
sen die gesteld worden, kan de slaap-
specialist samen met jou de beste 
keuze maken. Bespreek samen ook 
de mogelijkheid voor het omruilen 
van het matras als deze, na minimaal 
een maand, nog niet helemaal be-
valt.  Bij de slaapspecialist kun je uit-
gebreid testen en word je niet aan je 
lot overgelaten. Het is een beslissing 
die je eens in de zoveel jaar maakt, 
een behoorlijke investering vergt, 
maar ook bepalend is hoe je overdag 
voelt en functioneert. Het is tenslotte 
het meest intensief gebruikt object in 
huis zonder dat we dat echt in de ga-
ten hebben. En vergeet niet dat sla-
pen géén luxe is maar iets waar we 
niet zonder kunnen, zoals eten en 
drinken!         

Doneer een duurzame kerstboom
Nederlanders maken steeds vaker duurzame keuzes, maar wat nu als je 
dit niet kunt betalen? Om een duurzame kerstboom ook toegankelijk te 
maken voor mensen met een kleine portemonnee, heeft het team van Be-
terBoompje samen met Oma’s Soep een oplossing bedacht: doneer een 
(stukje) kerstboom.
 
Ieder jaar zetten we in Nederland zo’n 
2.5 miljoen kerstbomen op straat. 
“Dat moet anders”, dachten Alex en 
zijn zwager Frank en daarom introdu-
ceerden zij twee jaar geleden Beter-
Boompje; een duurzame kerstboom 
die na de feestdagen weer terug de 
grond in gaat. De missie is helder: de 
wegwerpkerstboom moet de wereld 
uit en daarom wil het duo zoveel mo-
gelijk mensen aan een BeterBoompje 
helpen.
 
Doneren vanaf 2,50 euro
In 2020 gingen Alex en Frank van 
start met een website en een Insta-
gram account en vorig jaar kozen al 

ruim vijfduizend mensen voor een 
BeterBoompje. Om meer mensen te 
bereiken en het duurzame initiatief 
ook toegankelijk te maken voor men-
sen met een kleine portemonnee, 
bieden zij nu de mogelijkheid om 
een stukje kerstboom te doneren. 
“Dat werkt heel eenvoudig”, legt 
Frank uit. “Je kunt een donatie doen 
als je een boom bij ons besteld, maar 
je kunt ook alleen doneren via beter-
boompje.nl/doneren. Dat kan al 
vanaf 2,50 euro. Hoe meer mensen 
doneren, hoe meer boompjes wij 
kunnen uitdelen.” Om de boompjes 
bij de juiste mensen te krijgen, heeft 
het team van BeterBoompje de han-

den ineengeslagen met verschillen-
de organisaties zoals Gemeente Bre-
da, Haagse Helpers en Oma’s Soep.
  
Doe jij ook mee?
Bestel je duurzame kerstboom via 
www.beterboompje.nl en haal hem 
begin december op bij één van de 

pick up locaties in het land. Je vindt 
BeterBoompje in twaalf steden: Am-
sterdam, Barendrecht, Breda, Delft, 
Den Haag, Den Bosch, Ede, Eindho-
ven, Gouda, Haarlem, Rotterdam en 
Utrecht. Je kunt je boompje ook aan 
huis laten bezorgen (www.beter-
boompje.nl).
 

Gevonden  
groen rugzakje
Afgelopen dinsdagmiddag is bij de 
Julianastraat 8 een groen rugzakje 
met kinderkleding en knuffel gevon-
den. Inlichtingen: 0620257676.

Kerstsamenzang Nuenens 
Mannenkoor en Cantabile
 
Kerstmis 2022 nadert met rasse schreden. Over enkele weken is het weer 
tijd voor het sfeervolle familiefeest, dat Kerstmis is. Een tijd om extra aan-
dacht te schenken aan elkaar en aan anderen, die het zoveel slechter heb-
ben. Om al vast in een goede kerststemming te komen, houdt het Nue-
nens Mannenkoor, samen met het interkerkelijk koor Cantabile op zon-
dag, 11 december om 15.30 uur een kerstsamenzang in de Regenboog-
kerk in Nuenen.

Deze kerstsamenzang bestaat voor 
een deel uit optredens van beide ko-
ren en voor een deel uit samenzang 
met het aanwezige publiek. De toe-
gang voor deze kerstsamenzang is 
gratis. Wel wordt na afloop van de sa-
menzang gevraagd om een vrijwilli-
ge bijdrage voor een lokaal goed 
doel.
Het doel is dit jaar het Bijna Thuis-
huis Latesteyn. Een warm huis, volle-
dig gerund door   vrijwilligers, waar 
kwaliteit van leven wordt geboden 
wanneer behandeling in een zieken-
huis niet meer nodig is en het thuis 
niet meer gaat. Een bosrijke plek 
waar, in de kostbare tijd die de bewo-
ners nog rest, Nuenenaren de laatste 
zorg dragen voor elkaar. Mantelzor-
gers worden hierdoor ontlast en krij-
gen de handen vrij om kwalitatief en 
op eigen wijze invulling te geven aan 
de laatste dagen van een dierbaar 
mensenleven.
Het Nuenens Mannenkoor is een 
koor, dat al 25 jaar met een geva-
rieerd repertoire een prominente 
plaats inneemt in het culturele leven 
in Nuenen. Het koor staat onder lei-
ding van Paul Hotterbeekx en ver-
zorgt jaarlijks meerdere concerten en 
optredens en verzorgt o.a. ook de 
Hoogmis op 1e Kerstdag. Daarnaast 
verzorgt het koor ook een aantal ke-
ren per jaar meer sociale optredens, 
zoals deze kerstsamenzang voor een 
lokaal goed doel maar ook bv. door 
een kerstconcertje voor de bewoners 

van De Akkers. Dit vormt een waarde-
volle toevoeging aan de agenda van 
het koor.
Het interkerkelijk koor Cantabile be-
staat al 31 jaar en staat onder leiding 
van Jelle Everhardus. Het koor is niet 
verbonden aan de PGN (Protestantse 
Gemeente Nuenen). Het repertoire 
van Cantabile bestaat voornamelijk 
uit liederen met een religieuze in-
houd of achtergrond. Maar ook pro-
fane liederen worden gezongen. Het 
koor verleent een aantal keren per 
jaar medewerking aan diensten in 
kerken, verzorgingshuizen, zieken-
huizen en instellingen in Nuenen, 
Eindhoven en Helmond.
Wij hopen dat veel mensen deze 
kerstsamenzang zullen bezoeken en 
dat we een mooie bijdrage aan 
Latesteyn kunnen aanbieden.

Mocht u zelf belangstelling hebben 
om eens te komen meezingen, dan 
bent u bij beide koren van harte wel-
kom. Het Nuenens Mannenkoor repe-
teert op de maandagen van 20.15 tot 
22.25 uur in Het Klooster, Park 1 in Nue-
nen en interkerkelijk koor Cantabile re-
peteert op de dinsdagen van 20.00 – 
22.00 uur in de Regenboogkerk, Sport-
laan 5 in Nuenen. Kom gerust eens luis-
teren of zing gezellig mee!

Nederwettense Keizer geïnstalleerd
Afgelopen zaterdag is Adrie van Uden geïnstalleerd als eerste Keizer van 
het Sint-Annagilde Nederwetten.

In het ruim 400-jarig bestaan van het 
Nederwettense gilde heeft het tradi-
tionele Koningschieten, tot dit jaar, 
nimmer een Keizer voortgebracht. 

Omdat Adrie zich drie keer achter el-
kaar bij het tweejaarlijkse koning-
schieten tot Koning heeft geschoten, 
krijgt hij de titel Keizer. Kapitein Bert 
de Vries heeft tijdens de bijeenkomst 
bij het gildehuis aan het Koutergat in 
Nederwetten Adrie van Uden offi-
cieel het Keizerschild omgehangen.

Adrie van Uden mag zich voortaan zijn 
leven lang Keizer van het Sint-Annagilde 
Nederwetten noemen 
 foto: Frank van Welie/LON
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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.

Lieve Pap en Mam, 
50 jaar geleden zijn jullie

op 1 december getrouwd.
 

Van harte gefeliciteerd 
met deze speciale trouwdag. 

Wij zijn trots op jullie!

Liefs van ons allemaal
Twan & Eveline, Tijn en Fiene
Jilke & Michiel, Pien en Ties

Wouter & Lizette, Wout en Diek

Wim en Mariet Sengers-van de Water

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag  3  december  18.30 uur: vie-
ring,  voorganger pastor R. van Eck.
Zondag  4 december  11.00 uur: the-
maviering: “Zijn wij toe aan een ecolo-
gische bekering?”, volkszang met klein 
koor, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastor R. van Eck.

Misintenties
Zaterdag 3  december 18.30 uur: 
Mien Vermeulen; Johan van de Lan-
genberg; Marie van de Langenburg – 
van Geffen; Hennie Koks; Maria Brou-
wers – Kooijmans; Nathalie Brouwers.
Zondag 4  december 11.00 uur: Ria 
Vossen – Bronts; Wies van Grinsven – 
Raaijmakers; Bertha Saris – de Louw; 
Nico Verhuizen; Lotte van Rooij ( van-
wege Sint Nicolaas); Hans van den 
Beemt; Wies van Rooij – Renders.

Mededelingen
In het volgende weekend is er een 
extra collecte voor de Bisschoppelij-
ke Adventsactie.

Belangrijke extra mededeling
KERKHOF
Als de weersomstandigheden het toe-
laten zullen in de periode van 6 tot en 
met 9 december a.s. wederom graf-
monumenten (geen graven) worden 
verwijderd.
De betreffende grafmonumenten zijn 
van een witte stip voorzien.

Gedurende de ruiming van de graf-
monumenten zal de begraafplaats 
niet voor het publiek toegankelijk zijn.
Uiteraard bestaat er voor rechtheb-
benden de mogelijkheid zelf over het 
monument, of een onderdeel daar-
van, te beschikken.
Wilt u in dat geval contact opnemen 
met het parochiecentrum (telefoon 
040-2831210) of met Tini Smulders 
(telefoon 06-14778939).
Het parochiecentrum is van maandag 
tot en met vrijdag te bereiken van 
9.00 uur tot 12.00 uur.

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

Themaviering ’150 jaar H. Clemens 
en ‘Taal van de kerk’.
Op zondag 27 november herdachten 
we in een viering in de H. Clemens-
kerk het feit dat het kerkgebouw 150 

bestond. Het thema was niet zozeer 
het gebouw, maar de ‘Taal van de 
kerk’. Al eeuwenlang klinkt in de kerk 
de vertrouwde taal van de bijbel. Dat 
is het woord van God, vóór mensen 
en dóór mensen opgeschreven. Op 
zondag 4 december staat dit thema 
ook centraal in de kerken van onze 
parochie in Nederwetten (9.30 uur) 
en in Gerwen (11.00 uur). In een vie-
ring van communie, woord en mu-
ziek willen we ervaren hoe religieuze 
taal ons in deze tijd kan verbinden. 
Peter van Overbruggen zal in de 
overweging reflecteren op de bete-
kenis van kerkelijke taal en symbolen 
van vroeger en nu. Hoe vinden we 
een nieuwe taal om elkaar beter te 
verstaan?

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 4 december om 11.00 uur: 
Thema viering Taal (zie hierboven), 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties
Jan Reijnen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 4 december om 9.30 uur: 
Themaviering Taal (zie hierboven), 
orgelspel met cantor, voorgangers le-
den van de werkgroep.

Misintenties
Johan en Martina Foolen-Jansen 
Karel Foolen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op zondag 4 december is het 2e Ad-
vent. De voorganger in de dienst 
(aanvang 10.00 uur) is kerkelijk wer-
ker Pieter Flach. Voor de kinderen van 
de basisschool is er kinderneven-
dienst. Er wordt een collecte gehou-
den voor een project in Rwanda. 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. ’s Avonds is 
er in het Van Goghkerkje een Taizé-
vesper. Deze viering begint om 19.30 
uur. Ook hier van harte welkom!
Oude Sint-Clemenskerk te 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.

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

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, 
hebben wij afscheid genomen van

AAd van Oorschot
Gerdie van Oorschot-van Overbruggen †

* Eindhoven, 13 mei 1949 † Eindhoven, 26 november 2022

Tineke en Frank
Kars, Dione

Stan en Lotte
Senn, Lisa

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 2 december om 9.30 uur  
in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120.  

Ontvangst vanaf 9.00 uur.

Zijn we toe aan 
een ecologische 
bekering?
Op zondag 4 december om 11.00 
uur wordt in de H. Clemenskerk te 
Nuenen een Groene Kerken the-
maviering gehouden waarbij de 
zorg voor ons milieu en duurzaam-
heid centraal staat. En op zondag 
11 december tevens in de St. Lam-
bertuskerk in Nederwetten om 
9.30 uur, en in de St. Clemenskerk 
te Gerwen om 11.00 uur. 

‘Groene Kerken’ wil nadenken over en 
actief worden in het verhogen van 
duurzaamheid en het verkleinen van 
onze ‘ecologische voetafdruk’, in ons 
leven van alledag en in het bijzonder 
van onze kerkgemeenschap. Paus 
Franciscus roept op om zorgvuldig 
en liefdevol om te gaan met de na-
tuur en zo een mooie wereld te be-
houden voor elkaar en na te laten 
aan onze kinderen.
 
In de vieringen staan we stil bij 4 
kern-thema’s, de 4 H’s: Halveren, Her-
gebruiken, Herwinnen, Herstellen. 
Daarbij gaan we concrete gedachten 
uitwisselen hoe te komen tot meer 
duurzaamheid, tot stoppen met het 
uitbuiten van onze aarde, en hoe een 
beter milieu te bereiken. Vanuit de 
christelijke gedachte willen we in 
deze vieringen stil staan bij het zorg 
dragen voor de natuur, en daarmee 
voor onze medemens en ons nage-
slacht.

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden…

Spreuken 31:10

Intens verdrietig en verslagen, maar vervuld van vele ontelbaar mooie 
herinneringen, hebben we afscheid moeten nemen van mijn sterke, dappere 
vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en oerbeppe

 

Hilly Lammers-Zondervan

Hiltje
meer dan 58 jaar gelukkig getrouwd met

Wim Lammers
Achlum, 23 april 1940                                       Eindhoven, 27 november 2022

Wim

Anita † en Geert
    Liza en Joep, Elise
    Vera
    Julia

Arjan en Carolien
    Annebel
    Daan
    Florien

Hoefbladstraat 1, 5672 XG Nuenen

Op zaterdag 3 december nemen we afscheid van Hilly in de Regenboogkerk, 
Sportlaan 5 te Nuenen. Samenkomst in de kerk waar voor aanvang van de 
dienst tussen 12.45 en 13.15 uur gelegenheid is tot persoonlijk afscheid 
nemen en condoleren. Om 13.30 uur begint de dankdienst voor haar leven. 

Daarna begeleiden we haar naar Protestantse begraafplaats De Roosdoncken 
aan de Broekstraat 7A te Nuenen.

Op vrijdag 2 december kunt u tussen 17.45 en 18.30 uur ook nog even bij 
haar zijn in uitvaartcentrum Van der Stappen, Spaarpot Oost 2 te Geldrop.

Via www.vdstappen.nl/condoleren kan een persoonlijke herinnering aan Hilly 
met ons gedeeld worden.

Mocht u de dienst niet persoonlijk kunnen bijwonen dan kunt u de dienst 
volgen of terugkijken via kerkdienstgemist.nl of via een link op eerder 
genoemde website.

Oproep!Oproep!

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

Nuenenaren met hobby’s

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 1 december. Eerste don-
derdag van de maand. 17.30 Lof; 
18.30 uur H. Mis,. Votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus Hogepriester; ge-
dachtenis van de Advent.
Vrijdag 2 december. Eerste vrijdag 
van de maand. 17.30 uur H. Mis, vo-
tiefmis van het H. Hart van Jezus; ge-
dachtenis van de H. Bibiana, maagd 
en martelares, en van de Advent.  
Zaterdag 3 december. Eerste zater-
dag van de maand. 09.00 uur. H. Mis, 
votiefmis van het Onbevlekte Hart 
van Maria; gedachtenis van de H. 
Franciscus Xaverius, belijder, en van 
de Advent. 10.30 uur Godsdienstles-
sen.
Zondag 4 december. Tweede zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis van de Advent; kinderze-
gen.
Maandag 5 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Sabbas, abt; gedachtenis van 
de Advent.
Dinsdag 6 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Nicolaas, bisschop en belijder; 
gedachtenis van de Advent. 
Woensdag 7 december. 07.15 uur. H. 
Mis, H. Ambrosius, bisschop, belijder 
en kerkleraar; gedachtenis van de Ad-
vent.

Leontine de Greeff - Pols

Na vele fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben wij afscheid

moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze lieve (schoon)moeder en trotse oma

We nemen afscheid op dinsdag 6 december om 11.15 uur in de Luxzaal van
crematorium Rijtackers aan de Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven. Na afloop
bent u welkom in de koffiekamer waar gelegenheid is tot persoonlijk condoleren.

517 augustus 1944 c 25 november 2022

Correspondentieadres:
coöperatie DELA
t.a.v. familie Mw. de Greeff-Pols
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

Theo de Greeff

Ingrid en Ron
Merel en Nikki

Sabine en Florens
Annemijn en Liselotte
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Nieuw erfgoedbeleid voor  
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
De gemeente Nuenen gaat een nieuwe erfgoedkaart en nieuw erfgoed-
beleid opstellen. De komende maanden willen we ook inwoners aan het 
woord laten over de waarde van hun erfgoed. In het voorjaar van 2023 
hopen we dan de erfgoednota samen met de klankbordgroep te presen-
teren aan de gemeenteraad.

In een kuil aan het Witte Hondpad in 
Nuenen werd deze vrijwel complete bolle 
kan van aardewerk gevonden, die da-
teert uit de eerste helft van de 16e eeuw. 
In de kuil werd meer compleet aardewerk 
en een hele gereedschapskist met meta-
len werktuigen gevonden. Het materiaal 
lijkt bewust te zijn verstopt en hangt mo-
gelijk samen met de brandschatting van 
Gelderse troepen in 1512. De centrale af-
beelding verwijst naar de marteldood 
van St. Catharina van Alexandrië, een 
van de meest populaire heiligen van de 
Middeleeuwen.

Onbekend maakt onbemind
Nuenen heeft een rijk verleden, ka-
rakteristieke oude kernen en een bij-
zonder landschap. Hoewel sporen 
van dit soms verre verleden nog op 
diverse plekken in het landschap af te 
lezen zijn, kennen de meeste inwo-
ners dit eigen verleden niet. De ken-
nis rijkt vaak niet verder dan 100 jaar. 
En dat is jammer, want onbekend 

maakt onbemind. De gemeente Nue-
nen wil daar graag verandering in 
brengen door het opstellen van een 
nieuwe erfgoedkaart en -beleid.

Rijk verleden
Van oudsher was Nuenen een vrucht-
baar en aantrekkelijk gebied, door de 
ligging op meerdere dekzandruggen 
die doorsneden werden door beeklo-
pen als de Dommel en de Hooidonkse 
Beek. Er zijn veel vondsten gedaan, 
zowel uit de tijd van de eerste bewo-
ners in de late prehistorie als uit de 
Romeinse tijd en Middeleeuwen. In 
de 14e-15e eeuw beleefde Nuenen 
hoogtijdagen als gevolg van de stich-
ting van twee kloosters, bij Hooidonk 
en Soeterbeek, en vijf grote kerken. 
Uit deze tijd dateren ook de drie wa-
termolens die Nuenen rijk is. De ne-
derzettingen uit deze periode vinden 
we alleen nog terug bij opgravingen, 
want na 1300 verhuizen de bewoners 
hun boerderijen massaal richting de 
huidige dorpen en gehuchten. Gedu-
rende de 15e, 16e en 17e eeuw lijdt 
ook Nuenen onder de vele invallen 
van vijandelijke troepen die dan weer 
uit het noorden en dan weer uit het 
zuiden kwamen tijdens de Gelderse 
oorlogen, de Tachtigjarige Oorlog en 
Frans-Nederlandse Oorlog. De katho-
lieken verloren hun kerken na de Re-
formatie en kregen deze pas terug 
met de komst van de Fransen na 1800.

Zonder erfgoed geen identiteit
Erfgoed vormt de basis voor ruimte-
lijke beleving, identiteit en diversiteit 
van de verschillende kernen. Deze 
identiteit maakt dat mensen zich 
thuis voelen in hun omgeving. Met 
het benutten en versterken van be-
staande cultuurhistorische waarden 
willen we onze eigenheid en identi-
teit behouden en versterken, de be-
leving van onze historische kernen 

Impressie van de bewoning in het plangebied Nuenen - Luistruik  in de 12de eeuw 
 illustratie Mikko Kriek

 foto: heemkundekring De Drijehornick

verbeteren en Nuenen, ook buiten 
Van Gogh, toeristisch op de kaart zet-
ten. Begin 2022 is de gemeente Nue-
nen samen met de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant gestart met het 
opstellen van de erfgoedkaart van 
Nuenen en een erfgoednota. Hiertoe 
is in 2022 een klankbordgroep sa-
mengesteld met diverse belangen-
groepen maar ook geïnteresseerde 
burgers. Met name de heemkunde-
kring De Drijehornick heeft een waar-
devolle bijdrage geleverd aan het in 
beeld brengen van de ruimtelijke ge-
schiedenis van Nuenen en inventari-
satie van het erfgoed. Uniek hierbij is 
dat niet alleen gebouwen en histori-
sche nederzettingsstructuren zijn 
meegenomen maar ook het land-
schap, historisch groen en overig erf-
goed. Dit houdt in dat er rekening is 
gehouden met het gehele ruimtelijke 
erfgoed waarbij het totaal van de cul-
tuurhistorische waarden onder de 
loep is genomen.

Kwetsbaar
Erfgoed vertelt de verhalen van de 
dorpen en haar bewoners. Maar erf-
goed is kwetsbaar en beslissingen 
daarover kunnen niet meer worden 
teruggedraaid. Daarom moeten we 
er voorzichtig mee omgaan. Een ge-
bouw lijkt op het eerste gezicht mis-
schien niet zo bijzonder, maar kan 
toch veel betekenis hebben en be-

langrijk zijn voor het aanzien van 
onze gemeente. Het zien, begrijpen 
en benutten van de historische con-
dities van een gebied kan ervoor zor-
gen dat een nieuw gebouw of een 
uitbreiding van een bestaand ge-
bouw een verrijking voor die omge-
ving gaat vormen. Met het nieuwe 
erfgoedbeleid geven we monumen-
tale waarden een belangrijke rol bij 
ruimtelijke ontwikkelingen en ver-
groten we de kennis over alle mooie 
verhalen die Nuenen rijk is. Deze 
nieuwe en bestaande erfgoedwaar-
den worden vervolgens beter ge-

borgd in het instrumentarium dan er 
nu is. Bijvoorbeeld door een bestuur-
lijke afweging in te stellen bij sloop 
van beeldbepalende panden die 
geen monument zijn en momenteel 
zonder vergunning gesloopt kunnen 
worden. Ook zullen cultuurhistori-
sche verkenningen worden gebruikt 
om cultuurhistorische waarden in 
een gebied in kaart te brengen.

Vooruitblik
Er is al veel werk verricht om de iden-
titeit en unieke kwaliteiten van Nue-
nen in beeld te brengen, maar het 
werk is nog niet af. De komende 
maanden willen we ook inwoners 
aan het woord laten over de waarde 
van hun erfgoed. In het voorjaar van 
2023 hopen we dan de erfgoednota 
samen met de klankbordgroep te 
presenteren aan de gemeenteraad. 
Samen streven we naar een waarde-
volle gemeente voor ons allemaal. 
Een gemeente om trots op te zijn!

Ria Berkvens, 
regionaal archeoloog, 
tel. 088 369 06 38 
of r.berkvens@odzob.nl

Arie Ras, 
planoloog buitengebied  
Gemeente Nuenen,
tel. 06 40 10 27 18 
of a.ras@nuenen.nl

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

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

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

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

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

040 - 209 72 41

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 48

Oplossingen wk 47

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

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

Kruiswoord

S P O N S O R E D A M M E R

E D I T O A D E N O

M M K O R F A K E N H E

I E P L B I L M L E S

T U K F I R M A B G G

E S K E I R F I T G P

L E I R E S E R V E M E I

F L G F T E A R K N N

A C T S T E E L O H M

S A S M A L S D M U M

M R V E R S P L A K S E

E O A S E A L O M E

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku9 5 8
7 1 4 3 9

6 8
3 9 5

7 4
7 8 9

7 1
8 2 3 7 6
1 2 3

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

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

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

E N E N O L E B U D T E E L T

I O Z N D K G S I N L E V C K

K A P I N G T C E J T O O P U

K F E E N E H E H O M M E L R

E V D T N T B Y L I B F L N D

R A E R M E D E K I R R L B S

N L L A G R N S N I G N I R A

A B K W A E E A T U O A A E G

A E A Z R J T U R L L M D D S

N R M N F I U A I T E E E R T

V G M E E R C E L L I G M A E

A U O V E R V A L S I N G H M

L F K A I A A F J E S O K O E

W U O R T E R K E I T J E S R

E I N D G E B R U I K E R

Horizontaal: 
1 vliegtuig 6 skihelling 11 senior 12 afvaardigen 14 bezittelijk vnw. 16 friet 18 korenzeef 
19 hatelijke opmerking 21 venster 22 soort popmuziek 24 regelmaat 25 grote bijl 26 vrucht 
27 alstublieft 29 barenspijn 30 twitterbericht 32 Nederlander 34 Economische Zaken 35 Sovjet-
Unie 37 grote hoeveelheid vocht 40 vaal 44 vrouwtjesschaap 46 Chinees gerecht 47 ere 
48 op de wijze van 50 breekbaar 52 bruine platvis 54 jeugdig 55 vergissing 57 duizend kilo 
58 schoolvak 59 Los Angeles 60 dansmeisje 63 geluid v.e. ezel 64 mispunt 65 bloem.

Verticaal: 
1 onbebouwd 2 pl. in Noord-Holland 3 een weinig 4 namelijk 5 provincie 6 Eerste Kamer 
7 symbool voor chroom 8 kort jasje 9 in het jaar 10 soepel leer 11 toiletartikel 13 opening 
15 deel v.d. voet 17 gevoel 20 peulvrucht 22 honingdrank 23 windvrij 26 veger 28 inzicht 
31 bron 33 profi jt 36 hotel langs de snelweg 37 worm 38 muurholte 39 afdeling 40 zacht weefsel 
41 vod 42 vrouw van Abraham 43 lichte houtsoort 45 Russisch gebergte 49 evenaar 
51 hoofdstad van Italië 53 vliegenscherm 54 lange smalle groente 56 wiel 58 fi le transfer protocol 
61 pers. vnw. 62 Technische Universiteit.

AFR ICHTEN
AMICE
ARGUS
ARTIST IEK
BADGE
CAHIER
CALORIEBOM
CENTEN
CHANSON
EIROND
ENGERD
EUVEL
F IETSJE
GLIMLACH
GRAFREDE
GUMMIRING
HEMDJE
HEUPEN
JAARMARKT
JAKHALS
JOELEN
JUDAS
KALKPUT
KERRIESAUS
KNOKKEL
KRAMER
LAAGTE
LEL IE
LOVEND
MOTIE
PECHLAMP
PENNY
PLATINA
PLAVEIEN
SANCTIE
SANDELOLIE
SCORE
SOLIDAIR
STREETWISE
UITLENEN
ZITZAK
ZOALSWinnaar: week 46, Dhr./Mw. M. Verboven, Lieshout

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

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

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

RIJBEWIJSKEURING
aan huis, snel geregeld! 
Tel. 040-2834241.

Koop uw 
sinterklaas kado 

lokaal

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

Te koop: LEDIKANTJE
met matras en bedde-
goed. Tel. 06-36086238.

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

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

De enige échte De enige échte 
NuenenseNuenense

KrantKrant
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Dorpsraad Lieshout 

Blij met verlenging voetpad 
Vogelenzang
 
Dorpsraad Lieshout is blij met de toezegging dat het nieuwe voetpad aan 
de Vogelenzang zeer binnenkort verlengd zal worden. Wethouder Monica 
Slaets heeft de Dorpsraad toegezegd dat de verlenging nog vóór het nieu-
we jaar gereed zal zijn. Met deze aanpassing wordt tegemoet gekomen 
aan een wens van omwonenden en de bewoners van de nieuwe wijk Nieu-
wenhof-Noord en wordt het onveilige stukje Vogelenzang nét iets 
veiliger.

Gevaarlijke situatie
Vanwege de realisatie van de nieuw-
bouwwijk Nieuwenhof-Noord in het 
“oude” buitengebied van Lieshout is 
er behoefte aan een goede aanslui-
ting aan het dorp. Bij de aanleg van 
die aansluiting is er -in de ontwer-
pen- voor gekozen om het voetpad 
bij de wegversmalling op te laten 
houden. Door deze situatie moeten 
voetgangers nu over de rijweg lopen 
om van de nieuwe wijk naar de oor-
spronkelijke bebouwde kom te ko-
men. Sterker nog: de voetgangers 
moeten juist de rijweg op waar deze 
versmalt én waar de verlichting op 
houdt. Dit levert een behoorlijk ge-
vaarlijke situaties op.

Herbeoordeling van het ontwerp
Dorpsraad Lieshout heeft naar aan-
leiding van klachten van omwonen-
den deze situatie aan de orde gesteld 
in de verkeerswerkgroep. Deze werk-
groep heeft frequent overleg met de 
afgevaardigden van de gemeente en 
kan daar prioriteiten inbrengen. Van-
wege de hoeveelheid klachten die in 
een omwonenden-enquête naar vo-
ren zijn gekomen is dan ook verzocht 
de situatie snel te herbeoordelen. Die 
herbeoordeling is nu gedaan en be-

sloten is om het voetpad met alvast 
55 mtr. te verlengen, zodat het aan-
sluit bij het olifantenpaadje door het 
beukenbos.

Aansluiting op pad
Over dit olifantenpaadje door het 
beukenbos kan de weg naar hartje 
Lieshout veilig voortgezet worden en 
hoeft er niet (meer) over de rijbaan 
gelopen te worden. Dorpsraad Lies-
hout is blij met deze oplossing waar-
mee de eerste problemen zijn opge-
lost. Ook is de Dorpsraad blij met de 
toezegging van wethouder Slaets, 
die het project inmiddels heeft over-
gedragen aan wethouder van de 
Berkmortel, dat de aanpassing zeer 
snel gerealiseerd zal worden. In de 

Het nieuwe voetpad langs de Vogelenzang zal zeer binnenkort worden verlengd zodat 
in het pikdonkere stuk tussen Lieshout en de wijk Nieuwenhof-Noord niet meer over de 
rijbaan gelopen hoeft te worden

 MS Lichtbericht geeft een geluksgevoel

Hart onder de riem voor mensen met MS
 
De MS Lichtbericht-actie is begonnen. Met deze actie wil het Nationaal 
MS Fonds zoveel mogelijk positieve berichten verzamelen voor de 25.000 
mensen met MS in Nederland. Want die berichten geven een geluksge-
voel, volgens hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Ook nemen ze 
een drempel weg, vertelt Gwen (27) die MS heeft. “Mensen weten vaak 
niet zo goed wat ze moeten zeggen. Een MS Lichtbericht is een fijne ma-
nier om te laten weten dat je aan iemand met MS denkt.” 
MS is de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen. Er zijn medicij-
nen die de ziekte kunnen remmen, 
maar een oplossing voor MS is er 
(nog) niet. De ziekte is altijd progres-
sief en vanwege het onzekere beloop 
grijpt MS enorm in op het dagelijks 
leven van 25.000 mensen. 
Voor hen kan een positief bericht op 
een dag écht een verschil maken. Een 
positief bericht activeert bepaalde 
gebieden in het brein, dat zorgt voor 
een geluksgevoel. Als iemand aan je 
denkt en je een mooi berichtje stuurt 
doet dit goed. Het maakt dat  je je 
minder eenzaam voelt. Juist in deze 
onzekere en donkere tijd, willen we 
mensen met MS een hart onder de 
riem steken. Daarom roepen we ie-
dereen op om via  mslichtbericht.
nl  een positief bericht te sturen aan 
mensen met MS. Hoogleraar neuro-
psychologie Erik Scherder: “Iets 
kleins, zoals een MS Lichtbericht, 
draagt enorm bij aan iemands ge-
luksgevoel.”
  
MS Lichtbericht
Met een MS Lichtbericht kun je op 
een laagdrempelige manier iemand 

met MS een hart onder de riem ste-
ken. Gwen: “Mijn omgeving weet 
vaak niet zo goed hoe ze moeten rea-
geren. Een MS Lichtbericht is een fij-
ne manier om te laten weten dat je 
aan mij en alle andere mensen met 
MS denkt. Zo’n bericht is hartverwar-
mend.” Berichten bekijken en verstu-
ren kan op www.mslichtbericht.nl.
 
Wat doet MS met je?
Multiple sclerose is een ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. Het afweersys-
teem valt de beschermlaag om de ze-
nuwen aan, waardoor deze bescha-
digd raakt. Zenuwen komen bloot te 
liggen en geven signalen van en naar 
de hersenen minder goed door.

Hierdoor kunnen lichaamsfuncties 
uitvallen en krijgen mensen bijvoor-
beeld last van vermoeidheid, oog-, 
blaas- en zichtklachten. De sympto-
men zijn voor elke patiënt anders en 
kunnen op ieder moment, onver-
wachts, optreden. Hierdoor zet MS 
voor veel mensen een streep door 
hun toekomstplannen.

www.mslichtbericht.nl

Gevonden
Een blauw-groene (turquoise) etui 
met sleutels is op vrijdagavond ge-
vonden nabij de Nuenense linde-
boom. Informatie bij 06-23939200 

Kerstgroep Hugo Brouwer in voormalige 
Andrieskerk Nuenen
 
Zijn Woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen
dat wonen zal die hier geen woonplaats 
heeft
dat dorst en honger zijn verdreven.

Herinnering Andrieskerk
In de Kloosterstraat ligt al enige jaren een open grasveld waar voorheen 
een gebouw in de vorm van een kubus, basisschool De Triangel stond. 
Vele leerlingen daarvan van groep 4 deden indertijd de Eerste Communie 
in de Andrieskerk. Voor menigeen in Nuenen west roept deze Roomse pe-
riode van enkele decennia hier zeker nog gevoelens. Het artikel over de 
voormalige Andrieskerk in Rond de Linde vorige week betekende voor 
bestuurslid Jan Cunnen van de toenmalige parochie veel herkenbare her-
inneringen. Zodanig dat er nog enkele treffende anekdotes aan die histo-
rie toegevoegd moeten worden.

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

Pastoor Jan van Oosterhout werd bij 
de stichting van de nieuwe parochie-
kerk in Nuenen-west geïnspireerd 
door de bouwwijze van de Matteus-
kerk in Eindhoven-Woensel; ook ge-
bouwd naar de Bossche bouwstijl. 
Echter geldproblemen noodzaakte 
het Andries-parochiebestuur zeer 
kritisch te zijn, dus besparing van 
bouwkosten was het devies. Die so-
berheid zorgde voor een niet zo soli-
de bouwstijl. Enkele jaren na opleve-
ring van het gebouw moest het al-
weer voor enige tijd gesloten worden 
om de toen al noodzakelijke verstevi-
gingen aan te brengen. Dit ter wille 
van de veiligheid van de kerkgan-
gers.
Begin 20ste eeuw kreeg het paro-
chiebestuur er notie van dat er in het 
bisdom een plan was de Andrieskerk 
te sluiten: parochiebestuur - begrij-
pelijkerwijs - op z’n achterste benen! 
Maar na gesprekken met de vicaris 
van het bisdom en een bezinnings-
periode van een jaar ontkwam men 
toch niet aan een proces waarbij slui-
ting van de kerk overwogen moest 
worden. Maar niet samenvoeging 
met de Clemensparochie van Nue-
nen centrum moest het doel zijn, 
maar stichting van een gezamenlijke 
nieuwe kerkgemeenschap: Parochie 
AC. Echter die korte naam stuitte vi-
caris Schröder tegen de borst: im-
mers geen AH-typologie - zo eigen in 
de huidige managementtaal - maar 
de volledige namen van de Heiligen 
Clemens en Andries in de naamge-
ving! Uiteraard werd daarover in sa-
menspraak met pastor Gerrits snel 
een akkoord bereikt. En enkele jaren 
later was er zelfs een fusie van alle 
Nuenense parochies met een nieuwe 
naam: parochie Heilige Kruis. Deze 
aanduiding aangedragen door pas-
toraal werker Jos Deckers gold voor-
taan voor de kerkgemeenschappen 
van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten onder één parochiebestuur. Maar 
elk van hen behield en heeft ook nog 
een zekere eigenheid. 
Eén gegeven in de tekst van vorige 
week verdient een duidelijk correctie. 
Het drieluik van Hugo de Brouwer is 

uiteindelijk niet terecht gekomen in 
de kerk te Odiliapeel. Want wat bleek, 
dit omvangrijke kunstwerk kon niet 
door de kerkdeur aldaar. Niet in de 
breedte, noch in de lengterichting en 
ook niet diagonaal. Goede raad was 
duur. Evenwel een kunstliefhebber 
en verzamelaar met enig kapitaal 
had intussen de Pauluskerk in Uden 
gekocht. Deze was ook onttrokken 
aan de eredienst. Via bemiddeling 
van het museum voor religieuze 
kunst te Uden, nu Museum Krona ge-
heten, heeft dat wandtafereel van 
Hugo de Brouwer daar een vaste 
plaats gekregen. 
De Nuenense Clemenskerk is naast 
de eigen kerststal die elk jaar opge-
bouwd wordt, verder de trotse eige-
naar van de kerstgroep van Hugo de 
Brouwer die voorheen ook in de An-
drieskerk stond. In de kersttijd staat 
deze fraaie groep in de gang van het 
parochiecentrum aan het Park. Ach-
terop onderstaande foto van die 
groep staat een tekst uit een lied van 
Huub Oosterhuis en in combinatie 
werd deze kaart in 2017 gebruikt als 
kerst- en nieuwjaarswens voor de se-
niorleden van CNV-Onderwijs in 
Zuidoost Brabant. Hoe toepasselijk 
deze vier regels ook nog steeds in dit 
nieuwe decennium!

P. Janssen 
Constantijnstraat 13 Nuenen

Ken jij Actief Nuenen al?
Actief Nuenen wil dat iedereen mee kan doen. We verbinden, ondersteu-
nen, organiseren en motiveren. Actief Nuenen is onderdeel van LEV 
groep Nuenen met als doel om jong en oud te laten kennismaken met alle 
vormen van sport en cultuur in Nuenen. Samen met enthousiaste inwo-
ners, sport of cultuuraanbieders, onderwijs en andere (zorg) organisaties 
bemoedigen we jong en oud om te bewegen en gezond te leven. Samen 
gaan we voor een gezond en sportief Nuenen!

Voor inwoners
Via www.actiefnuenen.nl kun je in 
contact komen met het team voor 
vragen over sport of cultuur. Ben je 
op zoek naar een leuke nieuwe sport? 
Neem dan vooral eens een kijkje op 
de website. Ook alle Sjors Sportief ac-
tiviteiten zijn te vinden op Actief 
Nuenen. Ook volwassenen en oude-
ren die op zoek zijn naar een leuke 
bezigheid of nieuwe contacten mo-
gen ons benaderen. Dan gaan we sa-
men op zoek naar de mogelijkheden 
in Nuenen.

Voor aanbieders
Alle verenigingen kunnen hun aan-
bod op de website van Actief Nuenen 
plaatsen. Dit kan door je te registre-
ren als aanbieder. Aan de start van ie-
der schooljaar worden alle Nuenense 
basisscholen doormiddel van Sjors 

Sportief geïnformeerd over al het 
aanbod in Nuenen. Dit zorgt jaarlijks 
voor ontzettend veel nieuwe lid-
maatschappen. Ben je een sport of 
cultuuraanbieder? Registreer je dan 
op www.actiefnuenen.nl.

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen.
De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 48 en 49 van 
2022 ( onder voorbehoud ) in de 
uitzending van Nuenen Nú te 
zien:

• Hoe het “Schaatsen in Het Park” 
eruit gaat zien.

• Wethouder Bertje van Stiphout 
over de financiële positie van 
Nuenen

• Sfeerbeeld van de Ierse Sessie 
2022

• Wereldlichtjesdag
• IT Pro 25 jaar
• Intocht van Sinterklaas
• Gesprek met de burgemeester
• Uitreiking cheques NGN 200 

bridgedrive

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. 
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. Te-
vens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube, Facebook, 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen en op de LON app.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 46); 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
• Ook te zien op 
 www.omroepnuenen.nl

Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

Geboren Jasmijn
Op 8 november is Jasmijn van Die-
rendonck geboren, eerste kind en 
dochter van Jeroen en Celine van 
Dierendonck aan de Lijster-
besstraat 11. 

De ooievaar is iets later geland om-
dat Jasmijn bijna zes weken te vroeg 
was en de eerste twee weken in het 
ziekenhuis moest doorbrengen. In-
middels is Jasmijn thuis en maakt ze 
het goed, aldus Harrie (opa) van Die-
rendonck.

toezegging is gemeld dat het vóór ja-
nuari 2023 gereed zal zijn. Aanvul-
lend ziet de Dorpsraad graag nog 
aandacht voor (een) verdere 
aansluiting(en) op het voetgangers-
netwerk binnen de “oude” bebouwde 
kom.

Vragen over verkeerssituaties?
Heeft u ook vragen over verkeerssitu-
aties in en rond het dorp Lieshout? 

Geef deze dan door aan de Dorps-
raad Lieshout. 

De commissie Verkeer en Verkeers-
veiligheid van de Dorpsraad heeft 
immers een frequent overleg met de 
gemeente en kan u helpen om uw 
verkeersproblemen bij het juiste lo-
ket neer te leggen. 
Dorpsraad Lieshout is er voor u en al-
tijd bereikbaar via www.dorpsraad-
lieshout.nl.



ROND DE LINDE week 48 Donderdag1 december  2022

Carnaval
Het thema van Schôn Vrouwkes-
avond 2023 is bekend!  
Prins Vino en adjudanten Rosso en Bianco zijn net bekendgemaakt. 
Het gedreun van het applaus en gejuich is nog niet weggeëbd of wij 
staan al te trappelen van ongeduld naast het podium. Wij zijn de 
Schôn Vrouwkescommissie: Silvie, Yvonne, Lotte en Gillian. Met lich-
te zenuwen wachten we de eerste noten van Snollebollekes: ‘Vrouw-
kes & Links Rechts’ af en lopen het kleine onhandige trapje op. Al 
dansend trekken we onze vlaggenlijn naar links en rechts uit tot dat 
alle letters in beeld staan. En dan is voor het publiek het nieuwe the-
ma te lezen.  

Schôn Vrouwkes van Nuenen en 
omgeving, dan komt nu het mo-
ment waar jullie niet één, niet 
twee, maar drie jaar op hebben 
moeten wachten. Het nieuwe the-
ma van Schôn Vrouwkesavond 
2023 is: ‘PITTIG PARTIJTJE!’ Trom-
mel al je vriendinnen, buurvrou-
wen, nichten, zussen en tantes 
maar bij elkaar. Vergader met wijn, 
bier en Schrobbeler en verzin de 

mooiste creaties. Wij hebben er 
ontzettend veel zin in om voor jul-
lie een ‘pittig partijtje’ te organise-
ren. 
Tot 17 februari 20.11 uur!!  Hou 
deze krant, facebook en insta van 
de Dwèrsklippels in de gaten voor 
alle updates! 

Met de liefste groet van de Schôn 
Vrouwkescommissie. 

Dwèrsklippels carnaval 2023

Ria Wesenbeek is Barones Senioren
Voor het eerst werd dit jaar bij het Dwèrsdebuut van de Dwèrsklip-
pels, afgelopen zaterdag in hHet Klooster, ook de nieuwe hoogheid 
van het seniorencarnaval bekend gemaakt. Onder de klanken van 
het nummer ‘Leef’ van André Hazes verscheen in een prachtige rode 
jurk de enthousiaste Ria Wesenbeek als Barones Carnaval 2023 op 
het toneel.  

Kloppend carnavalshart
Bij veel Nuenenaren is ze bekend 
als juf Ria, eerst van d’n Bussel en 
later van De Mijlpaal. Ze is in Val-
kenswaard geboren en getogen, 
in Striepersgat. Ze ging als kind al 
met carnaval mee met haar vader 
en moeder en werd dan door de 
babysit naar huis gebracht. Voor 
de liefde kwam ze naar Nuenen. 
Ze is getrouwd met Jan van We-
senbeek, met wie ze twee kinde-
ren en zeven kleinkinderen heeft. 
Manlief is ook geen onbekende bij 
de Dwèrsklippels. Hij was zowel 
ooit adjudant, Prins Carnaval in 
2004 en Heerboer in 2016. Ria be-
smette Jan met het carnavalsvirus. 
Ze deden vaak mee met de op-
tocht, zijn altijd te vinden op het 
Concert Carnavalesk en Ria deed 
jarenlang mee met Schôn Vrouw-
kesavond: ‘Ik houd van carnaval. 
Het mooiste is dat iedereen zo toe-
gankelijk is en praat en lacht met 
elkaar. Van die klets, het gaat ner-

gens over. Ik hoop als barones te 
bereiken dat meer ouderen de 
weg (terug)vinden naar carnaval. 
Mijn motto is niet voor niets: ‘Van 
de ouw moet’ut hebbe’. Kom ge-
zellig naar de seniorenmiddag, de 
bingo, en het concert carnavalesk. 
Het is gewoon een keileuk feest!’

Sfeer in de Weverstraat   
“Beter een goede buur dan een verre vriend”, zo dacht Silvia van den Berg 
uit de Weverstraat. Een paar maanden geleden kwam ze haar overbuur-
man Jos tegen bij het boodschappen doen. Ze zeiden elkaar altijd gedag, 
maar kenden elkaar niet. Ter plekke ontstond het idee voor een buurt 
kennismakingsborrel. 

Zo gezegd zo gedaan, maakte iedereen hapjes en nam drank mee en het was 
meer dan gezellig. Op het memobord werden activiteiten en wensen geno-
teerd. De wens van Silvia die met stip op nummer 1 stond, was om sfeer in de 
straat te creëren. Samen met een van de buurvrouwen, ook Silvia geheten, 
haalde ze geld op en kocht ze verlichting. 
Afgelopen zondag hebben de bewoners met alle mankracht alles opgehan-
gen en elkaar geholpen. Het schitterende resultaat is dat er 28 huizen al in 
kerstsferen zijn. De glühwein en de saucijzenbroodjes van Marian en Maarten 
smaakten na afloop heerlijk. Nu staat er alweer een nieuwe kerstborrel ge-
pland in de prachtige ruimte van Christ van de Akker.
De bewoners van de Weverstraat wensen iedereen in Nuenen veel liefs en ge-
zondheid en dat er voor ieder maar een mooi lichtje mag branden.   

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in een tweemaandelijkse 
column verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen. 

derouwcoach.nl

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele be-
geleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwerking 
verbonden aan opleidingsinstituten in 
Nederland en België. Tel. 06-81468679 of 
www.derouwcoach.nl  

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Waarom rouw en echtscheiding 
bij elkaar horen
Bij rouw en verlies wordt vaak direct gedacht aan verlies na een overlij-
den. Rouw doet zich echter in vele situaties voor, waarbij iets wezenlijks 
in je leven ophoudt te bestaan. Een echtscheiding is zo’n voorbeeld van 
iets wezenlijks dat verloren gaat. 
Volgens psychiater Elisabeth Kübler-
Ross kan zonder rouw geen nieuw le-
ven worden opgebouwd. Om na een 
scheiding verder te kunnen, is het 
noodzakelijk te rouwen. De schei-
ding zal eerst als een gegeven geac-
cepteerd moeten worden. Maar dat is 
makkelijk gezegd. Een overlijden is 
absoluut. Je zult de ander nooit meer 
zien, terwijl je na een scheiding vaak 
nog wel met elkaar te maken hebt.
Bijvoorbeeld in het belang van de 
kinderen. Je kunt dan verzanden in 
boosheid of stiekem de hoop hou-
den dat het wel weer goed komt. Dat 
bemoeilijkt het erkennen van de wer-
kelijkheid van de scheiding.
  
Gedachten als: “Mijn partner is zich-
zelf niet meer, hij bevindt zich in een 
midlifecrisis” of: “Zij is overspannen”, 
zijn allemaal manieren om de nieuwe 
werkelijkheid buiten de deur te hou-
den. Boosheid, verdriet en machte-
loosheid komen bij een scheiding al-
lemaal voorbij; net als bij een verlies 
door overlijden. Wanneer de schei-
ding een bewuste keuze is van 
slechts één kant, bemoeilijkt dat het 

rouwen. Dat aspect zie je bij een 
overlijden na zelfdoding ook terug.
Wanneer het lukt de werkelijkheid 
van de scheiding te aanvaarden, ont-
staat meer rust. Die rust geeft de mo-
gelijkheid afscheid te nemen van het 
oude leven en de blik weer langzaam 
op een toekomst te richten. 
Door een echtscheiding ook als een 
rouwproces te zien, kun je gevoelens 
en gedrag beter duiden omdat die 
horen bij het transitieproces van de 
oude naar de nieuwe ik. Dat werkt 
verhelderend en louterend.   

Kerstkringloopwinkel Eindhoven
Na daverende successen in voorgaande jaren heeft Team Lekker Belang-
rijk ook dit jaar weer een Kerstkringloopwinkel geopend in het inmiddels 
vertrouwde winkelpand WoensXL 328-332 in Eindhoven. Openingstij-
den: dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur. Zie ook website, www.lekker-
belangrijk.info

In de pop-upwinkel worden gebruikte 
kerstartikelen verkocht: leuke cadeau-
tjes, versieringen en allerlei kersthebbe-
dingetjes voor de kleine beurs. De op-
brengst van de actie is geheel bestemd 
voor Alpe d’HuZes (KWF), Inloophuis De 
Eik Eindhoven en het Longfonds.

Oproep
Sinds 5 november is de winkel geopend 
en al veel mensen hebben de loop naar 
de winkel gevonden om mooie spullen 
te kopen. Wanneer er veel goederen uit 
de winkel worden verkocht, moeten er 
ook veel goederen binnenkomen om 
de winkel goed gevuld te houden. 
Mocht u zelf nog kerstartikelen bezitten 

die u niet meer gebruikt, doneer ze dan 
aan de kerstwinkel van Team Lekker Be-
langrijk. U mag ze afgeven in de winkel 
of teamleden komen ze bij u ophalen! 
Stuur een mailtje naar gebruiktekersts-
pullen@lekkerbelangrijk.info.

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

Kienavond  
in Lieshout
Vrijdag 2 december organiseert de 
seniorenvereniging/KBO Lieshout 
voor jong en oud een kienavond. 
Deze wordt gehouden in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout. 

Op 2 december worden deze keer 25 
rondes gespeeld ook zijn er nog en-
kele rondes met verrassingen, reden 
genoeg om deze kienavond mee te 
maken. De prijzen die u kunt winnen 
zijn goedgevulde boodschappentas-
sen, koffiepakketten en geldbedra-
gen. Er worden geen 24 maar 25 ron-
des gespeeld.
Aanvang 19.30 uur en de zaal is open 
om 18.30 uur. Wij nodigen u en of 
buurtgenoten van harte uit, en zien u 
graag op onze kienavond.

Singlecafé Brande-
voort 40-plussers
Het is weer tijd voor het organise-
ren van het Single café Brande-
voort in Wijkhuis ’t Brandpunt in 
Helmond.

We doen dit onder het genot van een 
drankje om in een gezellige en ont-
spannen sfeer een laagdrempelige 
ontmoetingsplek te creëren voor 
singles, specifiek gericht op 40-plus-
sers uit Brandevoort en omgeving. 
Deze avond biedt jou bij uitstek de 
mogelijkheid om nieuwe contacten 
te leggen.
  
 
De eerstvolgende avond staat ge-
pland op vrijdag 2 december aan-
vang 20.30 uur. Het singlescafé is vrij 
toegankelijk dus je bent van harte 
welkom!
Voor meer info: Jan van der Sanden, 
telefoon 06-10720331. Echter het zou 
nog fijner zijn om die avond gewoon 
even gezellig binnen te lopen. Ken je 
zelf nog singles die binnen deze doel-
groep vallen, vertel het dan gerust 
verder en nodig ze ook uit!
Dus hopelijk mogen we je ontmoe-
ten op   vrijdag 2 december a.s.   in 
Wijkhuis ’t Brandpunt aan de Biezen-
laan 29 in Brandevoort.

Opvang Oekrainers 
Nuenen
Wist u dat;
De opvanglocatie aan de Vrouw-
kensakker op de Levende Adventska-
lender staat? Op zaterdag 3 decem-
ber stellen de bewoners hun op-
vanglocatie open tussen 14.00 en 
15.30 uur voor een kopje koffie/thee. 
Zij willen graag hun sociale contac-
ten uitbreiden, meer leren van de Ne-
derlandse cultuur en in contact ko-
men met Nuenenaren. Aanmelden 
kan door een appje te sturen naar 
Mirjam de Groot via 06 40 65 46 31. 

De bewoners nog steeds op zoek 
zijn naar kerstspullen om de kerst-
boom mee te versieren?
Heb je thuis nog spullen, zoals lamp-
jes, slingers en kerstballen, die je zou 
willen doneren aan de opvangloca-
tie, stuur dan uiterlijk vóór 3 decem-
ber een mailtje naar oekrainers@nue-
nen.nl. Graag met toelichting over de 
spullen. Daarna kan een afspraak ge-
maakt worden. 

Van harte gefeliciteerd 
met jullie 

50 jarig huwelijk

We gaan er een leuk feestje
 van maken.

Liefs, 
John Germa Imke Anouk & Lars 

Tom Roos Danny & Mike

Hulde aan het gouden bruidspaar
Thomas & Diny Bastiaans

Kerstkienen
Op woensdag 14 december kunt u 
komen kerstkienen in het dorps-
huis in Lieshout, de prijzen zijn 
mooie kerstpakketten.
Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.00 
uur. Kom op tijd, want vol = vol.
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Peter van Hout erelid  
van de RKSV Nuenen
Op de Algemene ledenvergadering van 21 november 2022 is Peter van 
Hout benoemd tot erelid van de RKSV Nuenen.
 
Peter is al een groot aantal jaren ac-
tief voor de RKSV Nuenen. 
Naast teamleider is Peter voorzitter 
geweest van de commissie vrouwen 
voetbal. Daarnaast is Peter een aantal 
jaren secretaris geweest van het 
hoofdbestuur. Ook is Peter al jaren 
betrokken bij diverse carnavalsactivi-
teiten zowel binnen als buiten de 
RKSV Nuenen.
Wij feliciteren Peter en natuurlijk ook 
zijn vrouw Marie-José met dit ere lid-
maatschap.

Bestuur RKSV Nuenen

RKSV Nuenen – Unitas’ 30  2-0
Door Wilbert Ketelaars

Op het sportpark van RKSV Nuenen was het afgelopen zondag weer brui-
send en levendig. Er speelden diverse teams thuis, waardoor er op de 
mooie overdekte tribune en in het paviljoen veel toeschouwers aanwezig 
waren. Vandaag moest Nuenen tegen Unitas’ 30 uit Etten-Leur. 

De ploeg uit West- Brabant was ge-
promoveerd en gaat dit jaar voor 
klasse behoud. In deze divisie zijn de 
verschillen niet zo groot, dus op voor-
hand is het moeilijk inschatten wie er 
vandaag met de winst vandoor zou 
gaan. De vraag vandaag was dan 
ook: “Gaat Nuenen voor de volle 
winst of stelt ‘Etten-teLeur’? Keeper 
Jeroen Keeris (25 jaar), die als pers-
voorlichter bij Helmond Sport werkt, 
speelde zijn 100ste wedstrijd voor de 
RKSV Nuenen en hij werd terecht in 
het zonnetje gezet.
In de openingsfase was Nuenen 
voorzichtig en afwachtend en beide 
clubs durfden ook niet goed aan te 
vallen. Een paar mogelijkheden van 
Toni Cuenca en Matt Bolhuis, waren 
het enige wapenfeit aan Nuenen zij-
de. Ook Jasper van Oosterhout was 
een keer dicht bij de eerste goal, 
maar het mocht niet lukken. De ver-
dediging, onder leiding van aanvoer-
der Max Verkuijl, stond weer solide; 
kansen voor de ploeg uit West-Bra-
bant werden er nauwelijks weggege-
ven. De goed spelende Dylano Adria-
na werd net voor rust, wegens een 
vervelende blessure, gewisseld. Sil 
Sanders kwam voor hem in het veld. 
De eerste helft verliep verder zonder 
noemenswaardige gebeurtenissen.
De 2e helft kwam Nuenen beter in 
het spel en was de druk naar voren 
een stuk groter. Trainer Ruud van der 
Rijt had de posities op het veld wat 
aangepast. Al snel volgde een aanval 
die wegens buitenspel werd afge-
vlagd. De bank van Nuenen veerden 
collectief op, maar dit ‘VAR- moment’ 
werd door het arbitrale trio goed be-
oordeeld. De 1-0 kwam iets later uit 
een prachtige aanval. Jasper van 
Oosterhout bereidde de aanval goed 

voor op Roy Olislagers, die vervol-
gens Matt Bolhuis de gelegenheid 
gaf om het eerste doelpunt te ma-
ken. Vrij kort daarna was het Matt zelf 
die nu Roy goed aanspeelde, weer 
een mooie aanval en de 2-0 kwam op 
het scorebord !
Het spelbeeld werd steeds beter en 
de diverse aanvallende acties, zoals 
we die ook tijdens het WK in Qatar 
kunnen zien, werden op het Nue-
nense hoofdveld uitgevoerd. Daan 
Velthuis had een rush van 60 meter, 
waarbij hij diverse spelers met ge-
mak voorbij liep. Tegen het einde van 
de wedstrijd kwam Billy de Jong in 
het veld, ook hij liet zijn tegenstander 
weer een aantal keren alleen achter 
en bediende onder andere Matt Bol-
huis, die maar net naast schoot. Een 
mooi resultaat, dat Nuenen vaster in 
het linker rijtje van de ranglijst heeft 
gebracht. Komende zondag speelt 
Nuenen uit bij Hoogland in Amers-
foort, zondag 11 december de laatste 
competitie wedstrijd (thuis) voor de 
winterstop. Donderdag 15 december 
de derby voor de KNVB beker tegen 
Geldrop (aanvang 20.00 uur).

Gerwen deelt de punten na  
een geweldig voetbalgevecht
 
Het was deze zondag genieten voor de supporters die de moeite hadden 
genomen om naar het Helmond Sport stadion te komen om de wedstrijd 
de Braak – RKGSV te aanschouwen. Vanaf minuut 1 tot en met de blessu-
retijd boeide deze wedstrijd, beide teams speelden op het randje en met 
de intentie om te winnen. Scheidsrechter Pennings was de absolute uit-
blinker, hij liet toe dat beide teams konden voetballen zonder over de 
schreef te gaan. 
Vanaf de aftrap nam Gerwen meteen 
het initiatief en probeerde een vroe-
ge voorsprong te creëren. Van Mal-
ten was daar in de 3e minuut al heel 
dichtbij, zijn kopbal uit een corner 

werd door Hendriks van de lijn ge-
haald. Vijf minuten later was het weer 
van Malten die wederom uit een cor-
ner net over kopte. Heel langzaam 
kwam de Braak onder de druk uit van 
Gerwen en vooral via de bedrijvige 
Bras aan de linkerkant kon het ge-
vaarlijk worden. Rechtsback Maas 
van Gerwen had deze zondag zijn 
handen vol aan Bras, een speler met 
veel potentie die makkelijk een paar 
klasses hoger kan spelen. 

Vele duels werden uitgevochten op 
het middenveld en het was prachtig 
om te zien met welke passie beide 
teams speelden. De Braak was vooral 
gevaarlijk via 3 corners van Bras, 
waarbij Abdessalami uit de 2e  lijn 
had kunnen scoren, maar zijn kopbal 
ging rakelings over. De beste kansen 
kwamen voor beide teams net voor 
rust. Het was eerst v Erp voor Gerwen 
die vrij op doelman vd Linden kon af-
lopen maar de bal iets te ver van zijn 
schoen liet rollen. Aan de andere 
kant moest keeper vd Gevel zich in 
de 45e minuut geheel strekken om 
een vrije trap van Bras uit de kruising 
te rammelen, rust 0-0.

Na de thee gingen beide teams vro-
lijk door met aanvallen en werd de 
Braak ietsjes sterker. In de 58e  mi-
nuut schoot opnieuw Bras op de lat 
en de terugkomende bal werd naast 
gekopt door Abdessalami alhoewel 
dat moeilijker was dan erin. Gerwen 
kwam in die fase even flink onder 
druk te staan en vd Gevel had zijn 
handen vol om zijn doel schoon te 
houden. Opnieuw Bras schoot in 
65e minuut snoeihard op de paal en 
heel Helmond schreeuwde het uit 
toen Hendriks iets later neerging in 
de 16. Echter scheidsrechter Pen-
nings stond erboven op en liet door 
voetballen. Daar waar kon zocht Ger-
wen de aanval en schoten van Jans-
sen en v Erp mistten het doel, tot de 
75e minuut. Een prima aanval via ter 
Linden en Maas door laatstgenoem-
de perfect werd voorgegooid en 
Coen Jansen de bal uiterst precies 
langs vd Linden in het hoekje kopte, 
0-1 voor Gerwen. In die fase mis-
schien net iets te veel, maar daar 
maalde niemand om in Gerwense 
kamp. Trainer Patrick v Hout gooide 
er meteen een extra aanvaller bij en 
de Braak viel met man en macht aan 
om de gelijkmaker te forceren. Hier-
bij lieten ze behoorlijk wat ruimte vrij 
en Gerwen had daar in de 83e  mi-
nuut van moeten profiteren toen 3 
aanvallers tegen 1 Helmondse verde-
diger op het doel konden aflopen. 

Twee minuten later kwam de Braak 
toch nog gelijk met de groenwitten. 
Een voorzet van Butala werd met een 
uiterste krachtinspanning binnen 
gehouden door Bras, harde voorzet 
verdween via het lijf van Abdessala-
mi in het doel en bracht de eindstand 
van deze enerverende en uitermate 
boeiende wedstrijd op 1-1. Daar kon-
den beide trainers best mee leven al-
hoewel v Hout wat somberder keek 
dan vd Eeden, want het zat de Braak 
in bepaalde fases niet echt mee. 

Herenteam Badminton Club Lieshout 
moet koppositie prijsgeven
Na een verliespartij én een winstpartij heeft het eerste herenteam van 
Badminton Club Lieshout de koppositie in de derde afdeling van de klas-
se Heren-2 (met veren shuttles) moeten laten aan het eerste herenteam 
van BC Shot. Met een achterstand van 10 punten én een wedstrijd minder 
gespeeld zal een tandje bijgezet dienen te worden als het team dit jaar 
(weer) kampioen wil worden.

BCL-H1/BouwCenter Swinkels bestaande uit Christian Klumpers, Laurence Roijackers, 
Bert Manders, Jeroen van der Heiden en Ruud en Wouter van Vijfeijken (beide zittend)

BC Shot-H1 – BCL-H1/BouwCenter 
Swinkels: 6-2
Bij de topwedstrijd tussen het Lies-
houtse en Dongense herenteam is er 
flink gestreden. In de opstelling van 
BC Shot bleken nogal wat wijzigin-
gen doorgevoerd te zijn en stonden 
er sterke heren aan de start. Dat was 
al direct zichtbaar in de startende 
dubbelpartijen. Zowel Wouter van 
Vijfeijken -die samen met Christian 
Klumpers speelde- als Bert Manders, 
die met Laurence Roijackers speelde, 
verloren kansloos in twee sets. 

In de daarop volgende singlepartijen 
ging het wat beter. Wouter van Vijfeij-
ken verloor als eerste heer van de 
zeer sterke Ferenc Schara en ook Bert 
Manders had weinig in te brengen te-
gen Gerard Teuling. Christian Klum-
pers deed het beter. Hij wist na drie 
sets de overwinning binnen te halen. 

Ruud van Vijfeijken deed dat ook. Hij 
versloeg Roland Ligtvoet na een lan-
ge en spannende partij. Ook in de af-
sluitende dubbelpartijen waren de 
sterke Dongense heren weer domi-
nant. Opnieuw wonnen ze beide par-
tijen waardoor de 6-2 uiteindelijk op 
de borden kwam.

BCL-H1/BouwCenter Swinkels – BC 
Tilburg-H1: 8-0
Na het verlies tegen de medekoplo-
per heeft het Lieshoutse herenteam 
zich goed hersteld. In de thuiswed-
strijd in de Lieshoutse sporthal “de 
Klumper” werd geen spaan heel gela-
ten van het herenteam van laagvlie-
ger BC Tilburg. In geen enkele partij 
werd ook maar één set afgestaan: de 
Lieshoutse heren wonnen alle partij-
en in twee sets. Wouter van Vijfeijken 
deed dat met 21-8 en 21-12. Bert 
Manders deed het met 21-16 en 21-8 

terwijl Ruud van Vijfeijken deze keer 
won met 21-17 en 21-14. Vierde heer 
Laurence Roijackers won met 21-16 
en 21-17 waardoor dus alle single-
partijen werden binnengehaald. 
Zoals te zien is in de einduitslag wer-
den ook alle dubbelpartijen gewon-
nen, waardoor een eclatante 8-0 op 

de borden kwam. Door deze uitslag 
staat het Lieshoutse herenteam op 
-theoretisch gezien- twee minder 
verliespunten dan lijstaanvoerder 
Shot. Met de thuiswedstrijd tegen de 
Dongense heren nog op het pro-
gramma lijkt dat niet onoverbrug-
baar.

 

SPORTSPORT
Programma
Rkvv Nederwetten 
Vrijdag 2 december
Nederw. 35+1 - DOSL 35+1  . . . . . . . . .19.30
Zaterdag 3 december
Nederw.  Vet - RKSV Nuenen Vet B  . . .16.30
Zondag 4 december
Nederw. 1 - SV DWSH’18 1 . . . . . . . . . . .14.00
Brabantia 12 - Nederw. 3 . . . . . . . . . . . .12.00
SBC 11 - Nederw. 4  . . . . . . . . . . . . . . . . .14.00
Nederw. VR 1 - Geldrop VR 2 . . . . . . . . .12.00

EMK - Sterksel 6-1
In de openingsfase van de wedstrijd waren beide teams nog  
aardig aan elkaar gewaagd en hielden elkaar behoorlijk in evenwicht. 

Na een kwartier spelen was de eerste 
grote kans voor Sterksel maar de bal 
werd voorlangs het doel van EMK ge-
schoten. Direct hierna was het aan de 
andere kant raak, nadat Rick van den 
Bogaard met een individuele actie de 
eerste kans voor EMK afmaakte; 1-0. 
Sterksel had direct erna de stand 
weer gelijk kunnen trekken maar 
deze kans werd over het doel van 
EMK gekopt. Opnieuw stond Rick van 
den Bogaard aan de basis van het 
tweede doelpunt van vanmiddag 
met een prima assist op Steve de 
Ronde die uit een   aanval de 2-0 
maakte. Met deze stand werd tevens 
de ruststand bereikt.

Direct na rust werd de wedstrijd be-
roofd van het laatste stukje spanning 
toen Kevin Aarts uit een vrije trap de 
3-0 liet noteren. Uit de eerstvolgende 
aanval van EMK zette Rick van de Bo-
gaard en Kevin Aarts een prima aan-

val op die door eerstgenoemde vanaf 
de achterlijn voor het doel werd ge-
bracht waar laatstgenoemde de 
voorzet omzette in een doelpunt; 
4-0. Beide EMK aanvallers konden el-
kaar vanmiddag prima vinden en lie-
ten dat even erna opnieuw zien, 
waarbij het volgende doelpunt van 
EMK een hattrick voor Kevin Aarts be-
tekende: 5-0. Ondanks deze ruime 
stand, slaagde Sterksel erin de ere-
treffer te maken na een goed uitge-
voerde aanval; 5-1. In de slotfase van 
de wedstrijd kreeg EMK een penalty 
die door de keeper van Sterksel werd 
gestopt. Een getergde Rick van den 
Bogaard nam hierna sportieve revan-
che voor zijn gemiste pingel en liet 
met een prachtig afstandsschot de 
eindstand noteren: 6-1.

De individuele kwaliteit gaf vanmid-
dag de doorslag op een nat en koud
Wettenseind.

Gelijkspel van Oranje hindert  
Hub Marquenie’s concentratie niet
 
Het povere spel en de gelukkige 1-1 van ons Oranje tegen Ecuador heeft 
Hub Marquenie niet van de wijs weten te brengen. Met een score van bo-
ven de honderd punten was Hub de winnaar van de vijfde rikavond bij de 
RKSV Nuenen. Er waren nog meer hoge scores deze keer, hier kunnen de 
vedettes van het Nederlands elftal een voorbeeld aan nemen. 

Na twee keer 45 minuten plus blessu-
retijd  leverde het de volgende eind-
stand op bij het rikken, hier was geen 
VAR voor nodig uiteindelijk:
Hub Marquenie 109 punten
Peter de Louw 91 punten
Gerton van Leenders 83 punten
Toine Raaymakers 79 punten
Hennie v.d. Velden 71 punten
Antoon Hurkmans  46 punten
Frits Rooyakkers  42 punten
Jan Bertelink 38 punten
Annie de Louw 34 punten
Cor Reniers 33 punten

Komende vrijdag is de volgende rik-
avond.

We starten elke vrijdag om 20.00 uur 
en iedereen die een beetje kan rikken 
is welkom.
Tot vrijdag 2 december!
SupportersClub RKSV Nuenen

Sleutels gevonden
Wie is zijn sleutels verloren? Je kunt 
bellen met dit nummer: 06 13297017.
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