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

www.makelaarsplein.com
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Grote kerstster
4-6 bloemschermen, in 12cm-pot. 
In diverse kleuren 3.99
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

2.99

Klassen van vijftig kinderen zijn geen 
uitzondering in Zambia. Handvaar-
digheid komt nauwelijks aan bod. 
Het werken met bijvoorbeeld een 
zaag wordt in een boek uitgelegd. 
Werken met de handen, verzinnen 
van oplossingen en creativiteit zijn 
goed voor de ontwikkeling. Scholen 
onderkennen dit belang, maar er is 
een tekort aan leraren en geld voor 
materialen. Stichting Eljaluso wil 
daarom hiervoor praktische en finan-
ciële ondersteuning geven.

Vol enthousiasme
De afgelopen vier weken zijn op drie 
scholen creatieve lessen gegeven 
voor verschillende klassen. Elke dag 

kwam er een andere groep binnen-
gerend, met verwachtingsvolle ge-
zichtjes; 'wat gaan we maken!?' De 
lessen varieerden van het maken van 
een boekenlegger met vlechtstro-
ken, tot een groter project, zoals een 
memoryspel. Op houten plankjes 
konden de kinderen in paren een ob-
ject schilderen. Het spelplezier spatte 
ervan af toen het spel buiten ge-
speeld kon worden. Een ander pro-
ject was het beschilderen van houten 
vlaggetjes. De trots en glunderende 
gezichten toen de vlaggenlijn aan 
het nieuwe schoolgebouw gehan-
gen werd, was een feest om te zien. 
Dat kinderen van nature creatief zijn, 

Kerstpakkettenactie aanstaande zaterdag!

‘Nuenenaren voor Nuenenaren’
Op zaterdag 10 december zal de Kerstpakkettenactie ‘Nuenenaren voor 
Nuenenaren’ plaatsvinden in alle supermarkten in Nuenen. Voor velen 
een welbekende actie waarin het winkelend publiek gevraagd wordt om 
extra boodschappen te kopen waar voedselpakketten van samengesteld 
worden voor dorpsgenoten die wat extra’s kunnen gebruiken, zeker in de 
feestdagen en in deze dure tijd. Ontzettend � jn dat alle supermarkten dit 
jaar weer mee zullen doen, zo kunnen we zo veel mogelijk mensen 
bereiken.

Hartverwarmend
De pakketten gaan naar gezinnen 
voor wie de inhoud financieel gezien 
zeer welkom is en vaak ook ruim na 
kerst nog van deze producten een 
maaltijd kunnen samenstellen. Daar-
naast worden er ook aandachtspak-
ketjes en rouwpakketjes verzorgd 
voor hen die een zeer moeilijk jaar 
achter de rug hebben. De inhoud van 
deze pakketjes bestaat uit een ge-
sponsorde kleine verrassing.
Een hartverwarmende actie, des te 
meer doordat dit door vele Nuenena-
ren ondersteund wordt en al 23 jaar 
georganiseerd wordt door een en-
thousiast team vrijwilligers. Vele kleine 
gebaren maken samen een waardevol 
pakket in meerdere betekenissen van 
het woord.

Komt u ook winkelen op zaterdag 10 
december aanstaande? We zien u 
graag! Mocht u niet in de gelegen-
heid zijn om naar de winkel te ko-
men, maar wel willen bijdragen aan 
deze actie, dan is uw financiële gift 
ook zeer welkom op NL03INGB 
0005.166.865 t.n.v. Diaconie Protes-
tantse Gemeente o.v.v. Kerstpakket-
tenactie.

Zestigste Grote Centrale Brabantse 
veulenkeuring in Gerwen
De 60ste Grote Centrale Brabantse Veulenkeuring van het Nederlandse 
Trekpaard in Gerwen brengt aardig wat paarden op de been. Zaterdag 10 
december om tien uur begint de keuring van zo’n tachtig viervoeters in 
de dorpskom van Gerwen. Het traditionele evenement met een interna-
tionaal tintje is aantrekkelijk voor publiek en fotograferende en � lmende 
belangstellenden. Iedereen heeft gratis toegang.   

Traditionele veulenkeuring in Gerwen: zaterdag 10 december
 foto Cees van Keulen

De vorige keuring was in 2019. Van-
wege coronaregels kunnen de paar-
den dus na drie jaar weer hun beste 
beentje voorzetten in Gerwen.

Frankrijk, België en Nederland...
De merrieveulens en hengsten en 
hun fokkers zijn afkomstig uit ons 
land en uit België. Er komen twee 
hengsten met afstammelingen naar 
de keuring. Dat zijn Gamin de Poisot, 
geboren en getogen in Frankrijk, en 
Codex van Waardzicht uit Zijtaart-

Veghel. De paarden dingen mee naar 
diverse kampioenschappen. In een 
handig programmaboekje staan 
meer bijzonderheden over de deel-
nemende paarden beschreven.    

Paarden in actie...
De organisatie is bij de Stichting Cen-
trale Veulenkeuring Gerwen in erva-
ren handen. Theo Manders uit Rips, 
lid van het dagelijks bestuur sinds 
1980, legt zijn bestuurstaken in han-
den van een opvolger. 

Tussen 10.00 en 15.00 uur komen alle 
paarden in actie. Rond half één is er 
een lunchpauze en daarna gaat de 

keuring verder. Belangstellenden zijn 
van harte welkom en de toegang is 
gratis.

bleek ook hier; een vilten tas werd 
opgepimpt met kleurig garen, een 
boekenlegger werd een stropdas, 
glitterknopen werden oorbellen, 
prachtige kaarten werden gebor-
duurd. Ook de leerkrachten lieten 
zich van hun creatieve kant zien. 

Voortzetting
De scholen gaven aan dat het een 
succes was en Eljaluso gaat door. Vol-

le kisten met materiaal en leskaarten 
zijn op de scholen geplaatst. Een aan-
tal leerkrachten is gevraagd om een 
'Artteam' te vormen. Met de materia-
len kunnen zij de komende periode 
creatieve lessen blijven geven. Vanuit 
Nederland zullen zij materieel en fi-
nancieel gefaciliteerd worden. In de 
toekomst hoopt Eljaluso uit te brei-
den naar andere scholen. 

Meer informatie over de stichting 
vindt u op www.eljaluso.com. 
Als u de stichting wilt steunen, kunt u 
een donatie doen op:
NL11RBRB8835316421 t.n.v. Eljaluso. 

Kleding(ruil)beurs
Rinette Zorg organiseert op dins-
dag 13 december een kleding(ruil)
beurs. Deze vindt plaats in Buurt-
huis Enode. We starten om 12.30 
uur en eindigen om 16.00 uur op 
de Eeuw Driessestraat 1 in Nuenen. 
Iedereen is welkom. Ko�  e, thee en 
iets lekkers staat klaar!

Je kunt voor een klein bedrag (vijftig 
cent per stuk) kleding kopen. Of je 
kunt kleding die je niet meer draagt, 
ruilen (max. vijf stuks). Naast kleding 
voor volwassenen, hebben we ook 
veel kinderkleding. De opbrengst 
wordt gedoneerd aan een goed doel. 
Voor vragen of meer informatie kun 
je contact opnemen met Kylie Dimi-
tras (zorgcoördinator Begeleiding) 
via 06-40761856.
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 Bel of mail: 040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

Rond de Linde
verschijnt ook 

in week 51 & 52
Normale aanlevertijden

Pietengym! 
met 
Actief Nuenen

Upcycle 
oude objecten
tot Winterlichtje

‘Gerwen verrast 
met..’ duo
 Ailig & May

Creatieve lessen 
in Zambia groot succes
Wol, verf en veel andere spullen heeft de Stichting Eljaluso de afgelopen 
maanden ingekocht. Met volle ko� ers is de Nuenense stichting eind okto-
ber naar het zuiden van Zambia vertrokken om daar creatieve lessen te 
verzorgen op drie basisscholen. 
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

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

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

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

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

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

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

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

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

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

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

1

Rijksoverheid.

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

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

Deze week: Hengelen via brievenbus
Met een stuk ijzer wordt door de brievenbus aan de deur-
klink gehengeld. Met een ijzerdraad wordt via brievenbus 
of kattenluikje de deurklink naar beneden getrokken (ge-
hengeld). 
Voorkomen door: de deur altijd op slot te draaien en even-
tueel een brievenzak of brievenbusafschermer te plaatsen.

RAADSINFORMATIE
Raadsvergadering (Besluitvormende 
avond)
Op 15 december is er om 19.30 uur een 
raadsvergadering in de raadzaal van Het 
Klooster.
De volledige agenda is te vinden op nuenen.raadsinfor-
matie.nl/.
De vergadering is ook live te volgen via nuenen.raadsin-
formatie.nl/Live en LON TV.

VERGUNNINGEN PERIODE 
29-11-2022 EN 05-12-2022
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de 
volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Zuiderklamp 14 Dakkapel
Opwettenseweg 199 Wijzigen van de gevel
Gulberg 10 Uitbreiding
Tomakker 147 Intrekken van een verleende   
 vergunning
Kerkhoef 25 en
Beekstraat 18 Zonnepanelen

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Parkhof 13 Reclameuitingen

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Tomakker 147 Uitbreiding

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Hugo Brouwerhof,
Jan Bisschopsgaarde 2 t/m 50
en Hoge Akker 31  Twee parkeerplaatsen voor het 
 opladen van elektrische voer-
 tuigen en het (tijdelijk) vaststel-
 len van 1 parkeerplaats voor 
 deelauto’s
Lieshoutseweg 49 Anterieure overeenkomst
Nuenen c.a. Snertwandeling

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Collectevergunning

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

1

Pietengym! met Actief Nuenen
Klimmen, klauteren, springen en pakjes bezorgen. Dat was allemaal mogelijk tijdens de pieten-
gym van Actief Nuenen! De pietengym van Actief Nuenen is één van de activiteiten die valt on-
der de levende Adventskalender. De Adventskalender is ontstaan uit een mooie samenwerking 
tussen LEVNuenen en de Nuenense kerken. De kalender staat vol met belevenissen voor jong 
en oud. 

Elke dag gaat er een deurtje van de Adventskalender open. Op vrijdag 2 december ging het 
deurtje van pietengym open! Kinderen van 4 t/m 8 jaar uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
konden deelnemen aan de pietengym van Actief Nuenen. Wat hebben de pieten goed hun 
best gedaan! De kindjes zijn met vlag en wimpel geslaagd voor hun pietendiploma!! Aanmel-
den kon via de website van Actief Nuenen of Leergeld Nuenen. 

Wil je meer weten over de Adventskalender? Of wil je op de hoogte blijven van meer leuke acti-
viteiten? Ga dan naar: www.actiefnuenen.nl. 
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Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN 
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

WIST U DAT:

Per 1 juli rookmelders 

verplicht zijn! 

Wij m
onteren ze 

bij u thuis. Bel?040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

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

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

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

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

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

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen

Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

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

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

   

Shoarma Pakket
500 gr Vlees, 5 broodjes, bakje saus  ...............  8,75

Bij 150 gr Gebraden Kipfi let
bakje Grillworst salade GRATIS

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Woensdag 14 december
Proeverij in onze slagerij

van 19-22 uur met div. demo's

Bello Louisiana
"Portobello gevuld met kipreepjes" .....p/stuk 3,25

Boerenkool met Rookworst
"Kant en Klaar"  .............................  per portie 6,95
2 Gegrilde Kippenpoten  ............. 3,50

OP BROOD

KOOPJE

MAALTIJD

SPECIAL

V.D. GRILL

Gezelligheid 
met Edmund!
Edmund is een man van 66 jaar met een ernstige 
verstandelijke beperking wonend op woonpark Eckartdal 
in Eindhoven. Zijn roots liggen in Indonesië. Edmund is 
een aimabele man en maakt graag een praatje. 

Edmund zoekt iemand om samen activiteiten te 
ondernemen, zoals wandelen, naar de bios, dierentuin gaan, 
muziek luisteren of ergens wat eten en drinken. Edmund is 
een veelzijdige man en hij kan alle middagen en avonden van 
de week/weekend. Lijkt het je leuk om eens per maand een 
activiteit met Edmund te ondernemen, straal je rust uit, kun 
je goed luisteren en een gesprek voeren, dan ben jij diegene 
die Edmund zoekt!
Je zal door Edmund op handen worden gedragen!

Heb je belangstelling of wil je meer informatie neem 
dan contact op met; coördinator vrijwilligerswerk Lunet.  
Tel.: 088-5515610  E-mail: vrijwilligerswerk@lunet.nl

Echte en mooie houten vloeren
gelegd door een vakman ook op 

vloerverwarming- en koeling. 

Bezoek onze showroom 
met veel voorbeeld panelen.

www.chateauvloeren.nl

Papenhoef 15  Lieshout           info@vanderputten.nl

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

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

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

Van der Putten Houthandel, 
Houtbouw en Chateauvloeren

Let op! WijLet op! Wij

zijn verhuisd
zijn verhuisd

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

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

Partij /pallet 
aanbiedingen
vanaf € 39,95 

Wees er 
snel bij!

NU: DEZE HOUTEN VLOER € 85,- p/m2

(inclusief leggen, lijm en btw)



ROND DE LINDE week 49 Donderdag 8 december  2022

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.

WOENSDAG 7 DECEMBER 
20.00 uur   Kienen in D'n Heuvel, Heuvel 11 te 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
13.30 uur  Schuif even aan tafel bij……Gerard in ’t Veld. Is Nederland vol? 
 Trefpuntzaal, Het Klooster
18.00 uur Ittemee, Den Heuvel Gerwen

ZATERDAG 10 DECEMBER
Kerstpakkettenactie ‘Nuenenaren voor Nuenenaren’, supermarkten Nuenen
 
10.00-16.30 uur Gratis uw autobanden op spanning brengen, parkeerplaats 
 Jumbo Grimberg/Hema 
10.00 uur  Zestigste Grote Centrale Brabantse veulenkeuring in Gerwen
11.00-14.00 uur Inloopdag Buurthuis Gastvrij Jo van Dijkhof
12.00-16.00 uur Quilt artikelen in kerstsfeer verkoop, Van Goghkerkje
14.00-17.00 uur Expositie Schilderscollectief Atelier Nuenen, Vrouwkesakker 17, Nuenen

ZONDAG 11 DECEMBER
11.00 uur  ‘Gerwen verrast met..’ duo Ailig & May, muziekcafé De Stam, Gerwen
14.00-17.00 uur Expositie Schilderscollectief Atelier Nuenen, Vrouwkesakker 17, Nuenen
14.00 uur  Jubileumconcert de Parkblaozers, Rabobankplein in Het Klooster
15.30 uur  Kerstsamenzang Nuenens Mannenkoor en Cantabile, Regenboogkerk   
 Nuenen
18.45-19.30 uur Wereldlichtjesdag, Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

DINSDAG 13 DECEMBER
12.30-16.00 uur Kleding(ruil)beurs, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen
19.30-21.30 uur Psysalon bijeenkomst (muziek), Aardappelsteegje 3, Nuenen

WOENSDAG 14 DECEMBER
19.30 uur   Kerstkienen, Dorpshuis Lieshout

DONDERDAG 15 DECEMBER
09.00-10.30 uur  Boekjes en babbels voor jong en oud, Bibliotheek Nuenen
09.30-11.30 uur  MijnGezondheid.net, Hoe kanunt 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
20.00 uur  Rikken, SupportersClub RKSV Nuenen

ZATERDAG 17 DECEMBER T/M ZONDAG 1 JANUARI 
17.00-22.00  Dwèrse Winterlichtjesroute

ZATERDAG 17 DECEMBER
13.30-17.00 uur  Kerstbijeenkomst, v. Goghkerkje, Papenvoort 2a, Nuenen
17.00-20.00 uur Het Levend Kerstverhaal, Weverkeshof Nuenen

Dorpsraad Lieshout ondersteunt 
leefbaarheidsinitiatieven
Wilt u een leefbaarheidsinitiatief organiseren? Wilt u ook iets onderne-
men om de inwoners van Lieshout  ‘dichter bij elkaar’ te brengen? Oók in 
Lieshout is veel behoefte aan meer en nieuwe sociale activiteiten. Om die 
reden ondersteunt Dorpsraad Lieshout met raad én daad dit soort initia-
tieven. Oók willen zij hier graag een financiële ondersteuning voor vrij 
maken.

Ook de plaatsing van een buurtkastje in 
de Dorpsstraat is met ondersteuning van 
de dorpsraad tot stand gekomen. ‘Vul-
ling’ is van harte welkom!

Financiële ondersteuning
Dorpsraad Lieshout krijgt, net als alle 
Dorpsraden in Laarbeek een mooi, 
jaarlijks bedrag dat zij mogen inzet-
ten ter ondersteuning van leefbaar-
heids-initiatieven in het dorp. Veel 
initiatieven profiteren hier al van, 
maar er is altijd ruimte voor meer ini-
tiatieven. Om die reden wil Dorps-
raad Lieshout iedereen er op atten-
deren dat zij kunnen ondersteunen. 
Niet alleen fysiek, niet alleen met 
mooie woorden, maar ook met finan-
ciële ondersteuning.

Voorwaarden
Uiteraard stelt dorpsraad wel wat 
voorwaarden aan deze ondersteu-
ning. Zo moeten het bijvoorbeeld 
nieuwe initiatieven zijn en mag het 
geen (jaarlijks) terugkerend initiatief 
zijn. Ook moet het initiatief de sociale 
samenhang in het dorp ondersteu-
nen en gericht zijn op een groep in-
woners of bepaalde doelgroep. En, 
uiteraard mag het initiatief geen be-
zwaren veroorzaken voor de omge-

ving en bij voorkeur, breed gedragen 
worden. Ook mag het geen commer-
ciële activiteit zijn en moet het vrij-
willig opgezet zijn.

Veel mogelijkheden
In het verleden heeft de Dorpsraad 
Lieshout al evenementen als de 
zeepkistenrace in de Dorpsstraat en 
de ‘Sounds of Caecilia’ financieel on-
dersteund. Ook initiatieven als Beer-
wood, de vierdaagse of een vitali-
teitsdag zijn ondersteund. Ook klei-
nere initiatieven als een dak voor een 
Kerststal of het realiseren van een 
buurtkastje kregen een bijdrage van 
de dorpsraad. Kortom, veel initiatie-
ven komen in aanmerking voor on-
dersteuning.

Heeft u of uw vereniging ook een 
mooi initiatief ? Neem dan contact op 
met Dorpsraad Lieshout: zij onder-
steunen u graag. Kijk maar eens op 

www.dorpsraad-lieshout.nl/leef-
baarheidsinitiatieven

Vrijdagmiddaggroep

Mensen met een  
psychische kwets-
baarheid 
Er is weer ruimte voor nieuwe deel-
nemers. Wij zijn een groep mensen 
met een psychische/psychiatrische 
kwetsbaarheid die iedere vrijdag 
bij elkaar komen in Eindhoven. 

Door middel van o.a. recreatieve acti-
viteiten komen wij tot lotgenoten-
contact en zelfhulp. Enkele recreatie-
ve activiteiten: spelletjes, muziek ma-
ken/luisteren, uit eten, wandelen. We 
wisselen onze ervaringen met elkaar 
uit, over hoe iedereen zich voelt en 
wat je meegemaakt hebt. Deelname 
aan de groep geeft herkenning en er-
kenning aan jou en je problematiek, 
je leert door het delen van je ervarin-
gen met gelijkgestemde hier beter 
mee omgaan. Daarnaast zorgt deel-
name voor (nieuwe) sociale contac-
ten en daardoor voel je jezelf meer 
betrokken bij de maatschappij.
De bijeenkomsten zijn iedere vrijdag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur en 
zijn wisselend qua invulling. 

Voor meer info en/of om je aan te 
melden: mail naar eindhoven@zelf-
hulpnetwerk.nl. Tel: 040-2118328
www.zefhulpnetwerk.nl

Winterconcert Zanggroep 
New Balance
Op dinsdagavond 20 december verzorgt zangkoor New Balance, met veel 
plezier, haar Winterconcert in kerstsfeer in kerk De Regenboog en nodigt 
u daarbij van harte uit!

Winterco
nc

er
t

DINSDAG 
20 DEC ‘22
19.30 UUR

Zanggroep New Balance nodigt u uit 
voor het Winterconcert in kerstsfeer.

Waar?
Kerk de Regenboog | Sportlaan 5 | Nuenen.

Wanneer?
Dinsdag 20 december 2022 | Aanvang 
19.30 uur | De kerk is open vanaf 19.00 uur.

Entree contant
De entree is 5 euro inclusief 2 consumptie-
bonnen. Graag contant geld meebrengen.

Na het concert is er een gezellig 
samenzijn.
We zien je/jullie graag daar!

Entree
€ 5,-

De afgelopen twee jaar kon er geen 
concert plaatsvinden in verband met 
de perikelen rondom corona. Het 
koor is heel blij dat er dit jaar weer 
een concert kan plaatsvinden! Het 
wordt een gevarieerd concert met 
zowel kerstliederen als mooie bal-
lads. Ook zullen er een paar goede 
solisten optreden. Het koor hoopt u 
zo alvast in kerstsfeer te brengen.

De toegang is 5 euro, waarvoor u te-
vens twee consumptiebonnen krijgt. 
Het concert begint om 19.30 uur en 
duurt, inclusief een pauze, tot onge-
veer 22.00 uur. Na afloop is er een ge-
zellig samenzijn met een drankje en 
zoals gebruikelijk een lekker hapje. 
De kerk is open om 19.00 uur. U kunt 

Driedorpenkunstwerk geplaatst
Maandag rond het middaguur is het driedorpenkunstwerk geplaatst op het 
driedorpenpunt bij de Molen van Merks. Zeg maar daar waar Berg, Gerwense-
weg en Broekdijk bij elkaar komen. Het kunstwerk zal in één oogopslag duide-
lijk maken dat Nuenen, Gerwen en Nederwetten al 200 jaar schitterend sa-
menwerken. Of het wat vergunningverlening betreft 100% klopt, wist een van 
de gemeentelijke woordvoerders niet bevestigend te beantwoorden. 
Het college vergadert op dinsdag. Een omstander wist dat het kunstenaar zo 
om en nabij de 50.000 euro gekost heeft. Een kijker bij het plaatsen van de 
schitterende pijpconstructie gaf zijn mening: het kost wat, maar dan heb je 
ook wat! 

Spaans Kerstconcert 
in Kasteel Croy
Op zondag 18 december wordt er in het idyllische Kasteel Croy Aarle-Rix-
tel, een Spaans kerstconcert gegeven door de uit Barcelona afkomstige 
zangeres Mónica Coronado en vingervlugge gipsyflamenco gitarist 
Manito. 

Deze middag brengen ze een speciaal programma genaamd concierto navi-
deño. Dit is een verfijnd concertprogramma van mediterrane liederen, waarbij 
veel nummers de kerstsfeer benadrukken. De luisteraar kan deze avond proe-
ven van de warme sfeer van de feestdagen in Spanje.    
Het adres van het Kasteel is Croylaan 14 5735 PC Aarle-Rixtel. Het concert is 
van 13.00 tot 15.00 met een pauze; entree €15,- contant af te rekenen bij aan-
komst. Res. info@manito.biz of telefonisch 06-232 591 07.

ter plekke een toegangskaart kopen. 
Graag contant geld meenemen.
U bent van harte welkom!

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200
admin@rond-

delinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

foto Cees van Keulen
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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:

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

Hoe kerst een preventieve rol kan 
spelen bij stress- en burn-outklachten
 
Lege kerken en overvolle wachtlijsten voor GGZ. Désirée Rombouts, er-
kend stress en burn-out coach ziet een verband: “We herkennen ons niet 
meer in religie. Tegelijkertijd is het wegvallen van zingeving, sociale ver-
binding en rituelen een verarming, terwijl het noodzakelijk is voor onze 
mentale gezondheid.” Rombouts wil daarom een zinvol en verbindend al-
ternatief bieden met een kerstbijeenkomst op 17 december. 
Zingeving nodig voor psychologi-
sche flexibiliteit 
“De oorzaak van klachten en uitval is 
nooit sec werk gerelateerd, al doet de 
officiële definitie dat vermoeden,” al-
dus Rombouts. En dus pleit zij voor 
een complementaire aanpak; cogni-
tief, emotioneel, fysiek, contextueel 
én spiritueel. “Mijn doel in mijn werk 
is het vergroten van iemands veer-
kracht, meer psychologische flexibili-
teit. Zingeving of spiritualiteit krijgt 
hierin een eerlijke plaats.” Alles lijkt 
maakbaar, beheersbaar door ons 
denken, in onze individualistische 
maatschappij. Lukt het niet, dan heb 
je niet genoeg je best gedaan. Ge-
voelens van falen, nutteloosheid of 
perfectionisme kunnen ons mentaal 
volledig doen opbranden. Is het dat 
waard?
Gebrek aan voldoening, zingeving, 
ergens bij horen, échte verbinding (in 
plaats van volgers op Instagram); het 
zijn volgens Rombouts serieuze 
bronnen voor spanningsklachten die 
vooral ook jongeren ervaren. Zij ziet 
dan ook graag dat zingeving een 
vanzelfsprekende plaats in ons dage-

lijks leven krijgt zodat we psycholo-
gisch flexibel blijven.
 
Herdefiniëren van kerst
“Door weer zinvolle betekenis te vin-
den in feestdagen zoals Kerst, kun-
nen we de helende kracht van zin, 
verbinding en ritueel ervaren,” zo 
stelt Rombouts. Dat we Kerst daar-
voor moeten herdefiniëren, staat 
voor haar buiten kijf. Rombouts: “Het 
mag meer ‘zin’ krijgen dan de cola-ro-
de Kerstman, cadeaus en eten.” Dé re-
den waarom zij onder de noemer 
Verlichtingsdag op 17 december in 
het Van Gogh kerkje in Nuenen in de 
middag een kerstbijeenkomst or-
ganiseert. Een zinvolle, verbindende 
middag vol (muzikale) inspiratie 
rondom het thema: What Christmas 
means te me. Dé ingrediënten voor 
een mentaal gezonde kerst.
Opgeven voor deze kerstbijeen-
komst kan via: www.aurom.nl/ver-
lichtingsdag/
 

Op 15 september jl. is de raad overvallen door de toezegging door de burge-
meester in te gaan op een verzoek vanuit de provincie om op de locatie Gul-
bergen een verkenning uit te voeren voor de tijdelijke huisvesting (10 jaar) 
van maximaal 500 statushouders, later veranderd in vluchtelingen.
De VVD heeft gevraagd de raad wekelijks te informeren over de voortgang 
van deze -zonder ruggenspraak vooraf toegezegde- verkenning en verzocht 
geen enkele toezegging te doen zonder de raad vooraf in het proces te be-
trekken. Tot op heden werd de raad slechts incidenteel geïnformeerd. 
De VVD is tegen de opvang van een grote groep op één locatie, tegen cluste-
ring van een dergelijke, veelal uit alleen jongere mannen bestaande, groep 
personen. Tegen huisvesting op de beoogde locatie, waar in de directe omge-
ving geen voorzieningen zijn zoals winkels, gezondheidscentrum, sportfacili-
teiten of andere toegankelijke vormen van recreatie en (vrije) tijdsbesteding. 
Dit is vragen om moeilijkheden. De VVD acht de gemeente Nuenen - met wel-
ke hulp ook - niet in staat de opvang van 500 statushouders of vluchtelingen 
aan te kunnen. 

De VVD Nuenen c.a. is uiteraard bereid, net als de andere gemeenten, een aan-
tal statushouders naar rato op te vangen, wellicht zelfs interessant arbeidspo-
tentieel.  Daarbij komt het voornemen een groep van 400 arbeidsmigranten te 
huisvesten op de Collse Hoeve. Wat doet het College de Nuenense inwoners 
en zeker Eeneind (800 inwoners) aan? Een wijk die al onder druk staat door de 
mogelijke komst van een enorm logistiek distributiecentrum. De door de raad 
onderschreven visie op Nuenen "behoud Nuenen zoals het is" wordt zonder 
ruggenspraak met één pennenstreek van tafel geveegd. Bestaande plannen, 
uitgewerkt door de 21 gemeentes die verbonden zijn in de MRE, pleitend voor 
een groene recreatiezone tussen de steden Helmond en Eindhoven, worden 
doorkruist. 

De VVD vraagt het College af te zien van verdere medewerking aan een ver-
kenning voor de huisvesting van 500 statushouders of vluchtelingen op één 
locatie binnen onze gemeentegrenzen. De VVD pleit voor gespreide opvang. 
Opvang naar rato, passend bij een kleine gemeente als Nuenen, en recht 
doend aan medemenselijkheid voor zowel onze eigen inwoners als voor toe-
komstige tijdelijke inwoners. 

Judith Tesser, voorzitter VVD-fractie Nuenen

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

Ingezonden brieven

Laatste activiteit van dit jaar voor de 
gasten en vrijwilligers Zonnebloem
Afgelopen donderdag trad voor de gasten van de Zonnebloem Nue-
nen, de zanggroep OH-DIE op uit Aarle-Rixtel. De laatste activiteit voor 
de gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Nuenen in 2022. 
Deze spontane zanggroep bestaat uit vijf personen (twee dames en drie 
heren) en brengt veelal tweestemmige songs ten gehore, o.a. Ever-
greens, Ballads en Revivals uit de jaren 80 en 90. Voor de gasten waren er 
veel herkenbare nummers en werd er daarom gezellig meegezongen. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem zorgden voor de koffie met een 
hapje en een drankje. Door de beheerder van de Jo van Dijkhof (André) 
was de zaal al in kerstsfeer gebracht. Het was mede daardoor een war-
me en gezellige middag en onze gasten gingen allen zeer tevreden naar 
huis. 

Concert Op Weg naar Kerst
Op zondagmiddag 11 december zal het Sons Kamerkoor onder leiding 
van Paul Gieles in samenwerking met organiste Tannie van Loon een ad-
ventconcert verzorgen in de Sint-Genovevakerk in Breugel.

Het gevarieerde en sfeervolle programma bevat a capella kerstmuziek van J.S. 
Bach, Praetorius, Schütz, Gauntlett, Ballet, Willcocks, Suttner en Westbrook, 
kerstmuziek voor orgelsolo van Buxtehude, Pachelbel, Kint, Vierne en Daquin 
en kerstmuziek voor koor en orgel van Gorczycki en Charpentier. Het concert 
zal besloten worden met samenzang. 

Het concert vindt plaats in de Sint-Genovevakerk in Breugel en begint om 
15.00 uur. De toegang is gratis met een vrije toegift na afloop. 

Tarieven waterschapsbelasting 2023
Om het watersysteem aan te passen aan de klimaatextremen is extra in-
zet van Waterschap De Dommel nodig. Ook de prijsstijgingen van grond-
stoffen, elektra en arbeidskrachten brengen extra kosten met zich mee. 
Daarom gaat de waterschapsbelasting volgend jaar omhoog. Het alge-
meen bestuur van het waterschap laat daarom de belastingopbrengsten, 
het inkomen voor het waterschap, met 6,75% stijgen. Zo kan het water-
schap blijven zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water in 
zijn werkgebied. Waterschap De Dommel houdt één van de lagere tarie-
ven in Nederland.

De nieuwe tarieven gelden voor be-
drijven, agrariërs, inwoners, bos- en na-
tuureigenaren en gemeenten.

Opbouw tarieven
De belastingopbrengsten bestaan uit 
de watersysteemheffing en de zuive-
ringsheffing. Watersysteemheffing is 
er om te zorgen voor droge voeten en 
voldoende water. Zuiveringsheffing is 
de belasting om het afvalwater te kun-
nen zuiveren. De opbrengsten, dus in-
komen voor het waterschap, gaan met 
6,75% omhoog. 

Dit betekent het volgende:
- een tarief van € 219,- per jaar voor een 
meerpersoonshuishouden met een 
huurwoning(stijging van € 12,-).
- een tarief van € 285,- voor meerper-
soonshuishoudens met een eigen wo-
ning (met WOZ-waarde van € 350.000,-
) (stijging van € 10,-).
- een tarief van €  2.072,- voor agrari-
sche bedrijven met een meerpersoon-
shuishouden in een woning van 
€  350.000,- met opstallen met een 
waarde van € 250.000,- en een omvang 
van 25 hectare (stijging van € 87,-).
De totale begroting van het water-

schap van 2023 is € 137 mln. (2022: € 
128 mln.)

Doelen De Dommel
Het waterschap ervaart de verande-
ring in het klimaat dagelijks. Het maakt 
het watersysteem van Midden-Brabant 
kwetsbaar. Naast het steeds extremere 
weer neemt de vraag naar ruimte toe. 
Ook wordt er steeds meer (grond)wa-
ter verbruikt. Ook is ons water, on-
danks alle inspanningen, nog steeds 
niet schoon genoeg. Daarnaast zijn er 
ook andere uitdagingen in de leefom-
geving. Denk aan natuurherstel, de 
energie- en landbouwtransitie en de 
woningbouwopgave. Het watersys-
teem speelt een cruciale rol in al deze 
uitdagingen.
 
Vincent Lokin, bestuurder verantwoor-
delijk voor financiën, zegt: “In 2050 wil-
len we een leefomgeving die klaar is 
voor de toekomst en een watersys-
teem dat daarbij past. Dat laatste is een 
waterhuishouding die robuust, flexibel 
en in balans is met alle belangen in de 
omgeving én zorgt voor een goede 
waterkwaliteit.”
www.dommel.nl

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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Sinterklaasviering  
Kindcentrum De Dassenburcht
Afgelopen vrijdag was het eindelijk zover! Niet nog 1 nachtje slapen, nee van-
daag zou dan Sinterklaas KC De Dassenburcht bezoeken. Dit werd al snel dui-
delijk, omdat de aftelkalender vandaag afliep. Ruim een week eerder hing 
deze ineens in de klas van groep 1 t/m 4 nadat ze de schoen hadden mogen 
zetten. Dus toen ze het heerlijke chocoladesintje in de schoenen hadden ont-
dekt, zagen ze een lange lijn midden in de klas hangen met daaraan allemaal 
enveloppen. Elke dag mocht er een envelop geopend worden. Daarin vonden 
ze een leuke opdracht zodat Sint van alles van ze kon zien tijdens zijn bezoek 
aan De Dassenburcht. 
Enthousiast hebben de kinderen gewerkt aan o.a. het rekenwerkblad, de slin-
gers en het optreden voor het Sinterklaasfeest!  De Sint en zijn pieten kwamen 
aan bij school in de stint van de Sportbso en het busje van Kids Society Erica. 
Erg herkenbaar voor veel kinderen. Een prachtig gezicht, alle kinderen ston-
den vol spanning buiten te wachten en waren blij met de komst! Binnen ging 
het feest dan echt beginnen; de groepen 5 t/m 8 gingen met de prachtige sur-
prises aan de slag en in de aula werden de voorbereide dansjes en liedjes vol 
trots aan Sint gepresenteerd. Daarna bracht de Sint ook nog een klassenca-
deau in elke groep en werden alle handjes nog gevuld met strooigoed! Wat 
een dag!   

Sinterklaas bij Kindcentrum 
Crijns Society
Toen de kinderen van de Crijns hun schoen mochten zetten kregen ze een 
bijzondere brief bij hun cadeautje. Regelpiet vroeg hen het volgende:

‘Sinterklaas wil graag met de helikop-
ter bij jullie op het schoolplein lan-
den op 5 december. Maar wij hebben 
geen tijd om een groot kruis op het 
plein te tekenen op de plaats waar de 
helikopterpiloot-piet moet landen. 
Daarom willen we jullie vragen om 
op vrijdag 2 december met stoepkrijt 
een mooi groot kruis op jullie plein te 
maken. Denken jullie dat dat lukt? 
Daarmee zouden jullie ons ontzet-
tend helpen!’

Dat was nog eens sensationeel 
nieuws: een echte helikopter op het 
plein met Sinterklaas erin! Echter was 
het grote kruis, wat de kinderen met 
stoepkrijt hadden gemaakt, weg op 5 
december! Ojee paniek, nu kon Sin-
terklaas met de helikopter de lan-
dingsplek niet meer vinden! 
Op 5 december stond iedereen klaar 

op het plein, met de vraag of Sinter-
klaas de Crijnsschool wel kon vin-
den…..maar in plaats van een heli-
kopter hoorden ze iets heel anders… 
Sinterklaas had een landing gemaakt 
in een weiland waar gelukkig net een 
vriendelijke meneer met een grote 
tractor aan het werk was. Dus kwa-
men Sinterklaas en zijn 3 roetveeg-
pieten aan met een enorme tractor! 
Dat vonden de kinderen eigenlijk 
minstens even stoer en zo waaiden 
wel de wimpels maar niet de mooie 
kronen van de kleuters weg.

Nadat Sint even met de peuters klets-
te op het plein ging iedereen naar 
binnen en kwamen alle onderbouw 
groepen om de beurt bij Sint en de 
pieten in de speelzaal. Daar traden de 
kinderen op voor de Sint en werden 
ze verwend met mooie cadeautjes 

Een spannend avontuur op 
basisschool De Wentelwiek
Dat pieten niet altijd handige dingen doen, is op maandag 5 december 
maar weer eens gebleken. Om half negen ’s ochtends stonden alle kinde-
ren van De Wentelwiek luidkeels te zingen in afwachting van de Goedhei-
ligman en zijn pieterbazen. Meester Kees stond al klaar met de microfoon 
in zijn handen om de Sint hartelijk welkom te heten.

Totdat enkele alerte kinderen naar 
het dak van de school wezen. Het zin-
gen verstomde en tot ieders verba-
zing liepen er pieten op het dak. De 
pieten waren lichtelijk in paniek en 
deden verwoede pogingen om vanaf 
het dak naar beneden te klimmen. 
Alle pogingen mislukten echter. De 
leerkrachten en de kinderen hadden 
inmiddels in de gaten dat de pieten 
zelf niet van het dak af konden ko-
men. 

Er zat niets anders op dan de brand-
weer om hulp te vragen. Al ver van te 
voren kondigde de sirene de komst 
van de brandweer aan. Onderweg 
was ook Sint opgepikt en deze had 
plaatsgenomen in de brandweerwa-
gen. Vervolgens werden de pieten 
met een lange ladder uit hun benar-
de positie gered.

Gelukkig was na dit spannende ge-
beuren het feest nog lang niet ten 
einde. Van de schrik bekomen, na-
men de Sint en zijn pieten plaats op 
het podium in de school. Sint zat in 
een comfortabele stoel en de pieten 
dansten al vrolijk in het rond. De 
groepen 1 tot en met 5 brachten een 
bezoek aan de Sint en zongen een 
liedje of vertoonden een dansje. Tot 
slot maakte Sint nog een ronde langs 
de andere groepen en bewonderde 
de prachtige surprises. Vanzelfspre-
kend ontbraken de typische Sinter-
klaaslekkernijen niet.

De leerkrachten en de kinderen ho-
pen dat Sinterklaas en zijn pieten vol-
gend schooljaar ook weer een gaatje 
in zijn volle agenda heeft om De 
Wentelwiek met een bezoek te ver-
eren.

Sint in stint van Sport BSO Nuenen
Afgelopen vrijdag mochten we de enige echte goedheiligman vervoeren in 
onze mooie groene stint. Wat een eer! We hebben genoten van alle blije ge-
zichtjes van de kinderen van basisschool De Dassenburcht 
die een mooie haag vormden op het oude trouwlaantje 
van Nuenen. Met gezellige muziek en enthousiaste kinde-
ren van groep 1 tot en met groep 8 werd Sinterklaas bin-
nen gezongen. Ook een high five was deze Sint niet 
vreemd. Kinderen, ouders, juffen en meesters en natuur-
lijk het Sport BSO Nuenen Team hebben genoten van 
deze goed georganiseerde ochtend.

 

voor in de klas. Ondertussen verwen-
den de bovenbouw leerlingen elkaar 
met prachtige en fantasievolle sur-
prises. Later kwam Sint met de pieten 
ook nog even bij hen in de groep 
langs met wat lekkers en cadeautjes.

Het was een heerlijk feest! 
Dank u Sinterklaasje en graag tot vol-
gend jaar!
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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.

Kaas- en Delicatessenkraam 
Dennis de Bruijn             Telnr. 06-34293835
Staanplaats:
Dinsdag   Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 12.30 uur
Woensdag  Heuvelplein Gerwen  van 7.30 tot 13.00 uur
Donderdag   Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag  Kernkwartier Nuenen  van 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag  V. v. Goghplein Nuenen  van 8.00 tot 16.00 uur

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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 10 december 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor P. 
Peters en de heer L. Koenen.
Zondag 11 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers pas-
tor P. Peters en de heer L. Koenen.

Misintenties
Zaterdag 10 december 18.30 uur: Drie-
ka van de Tillaart.
Zondag 11 december 11.00 uur: Cees 
IJzermans; overleden familie IJzer-
mans – van de Eijnden; Stephan Na-
gelkerke; Jac Geven; Marietje de Vries 
– Klomp (vanwege verjaardag); Huub 
Verhoeven.

Mededelingen
De extra collecte van vorig weekend 
voor de Kerstpakketten actie heeft in 
Nuenen € 162, 35 opgebracht. Harte-
lijk dank hiervoor.

Komend weekend is er een extra col-
lecte van de Bisschoppelijke Advents-
actie. Dan wordt er gecollecteerd voor 
hulp aan jonge kinderen in El Salvador.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 11 december om 11.00 uur: 
Themaviering Groene Kerk, parochie-
koor, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Jan Reijnen; Sjef en Lena Saris – Swin-
kels. 

Mededelingen
De extra collecte van vorig weekend 
voor de Kerstpakkettenactie heeft in 
Gerwen  € 152,10 opgebracht. Harte-
lijk dank hiervoor.

Komend weekend is er een extra col-
lecte van de Bisschoppelijke Advents-
actie. Dan wordt er gecollecteerd voor 
hulp aan jonge kinderen in El Salvador.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 11 december om 09.30 uur: 
Themaviering Groene Kerk, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Antoon Rooyakkers; Piet Coolen; Wim 
Joosten; Fam. van Genugten-Kuypers 
en Tonny.

Mededelingen
De extra collecte van vorig weekend 
voor de Kerstpakketten actie heeft in 
Nederwetten € 76,65 opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor.

Komend weekend is er een extra col-
lecte van de Bisschoppelijke Ad-
ventsactie. Dan wordt er gecollec-
teerd voor hulp aan jonge kinderen 
in El Salvador.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op zondag 11 december is het 3e Ad-
vent. De voorganger in de dienst, die 
om 10.00 uur begint, is ds. Marlies 
Schulz. In deze viering zullen we een 
dienst van Schrift en Tafel hebben. 
Voor de kinderen van de basisschool 
is er kindernevendienst. Er wordt een 
collecte gehouden voor het Educa-
tiefonds Vluchtelingen Nuenen. U 
kunt de dienst ook thuis volgen via 
livestream. Ga hiervoor naar  www.
pgn-nuenen.nl/verbinding. Na de 
dienst is er koffie en thee, waarbij we 
elkaar kunnen ontmoeten. Wij hopen 
op een inspirerende dienst, waarbij u 
van harte welkom bent.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 8 december. Feest van de 
Onbevlekte Ontvangenis van de H. 
Maagd Maria. 18.00 uur Lof; 19.00 uur 
H. Mis met gedachtenis van de Advent.
Vrijdag 9 december. 07.15 uur H. Mis 
van de Advent.
Zaterdag 10 december. Geen H. Mis, 
gedachtenis van H. Melchiades, paus 
en martelaar.
Zondag 11 december. Derde zondag 
van de Advent Gaudete. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 12 december. 18.30 uur H. 

Mis van de Advent.
Dinsdag 13 december. 18.30 uur H. 
Mis,  H. Lucia, maagd en martelares; ge-
dachtenis van de Advent.
Woensdag 14 december. 06.30 uur ge-
zongen H. Mis, Gulden Mis; gedachte-
nis van de Quatertemperdag in de Ad-
vent.
 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de 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').

Dex geboren  
Op de Vallestap is Dex geboren! De 
trotse papa en mama zijn Dennis en 
Kim, grote zus en broer zijn Daantje 
en Vinz. 
Welkom Dex! 

Liz: nieuwe inwoner in onze gemeente
Liz is geboren en dat is te zien ter hoogte van Freule Claralaan in Nuenen. 
Jill Verhallen en Nick Hittema zijn de trotse ouders van hun nieuwe grote 
liefde, dochter Liz. Lengte: 52 cm. Liz: welkom in de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten.

Liz valt ook bij Opa Frank in de prijzen. Fotograaf Frank van Beeldwinkel Verhal-
len aan de Parkstraat alhier, schoot snel een prachtig plaatje van zijn kleinkind 
Liz. Keileuk! (foto Frank Verhallen en Cees van Keulen). 

Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ op 
het raam, schiet dan een fotootje en mail foto met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl. 

‘Gasterij Jo van Dijkhof’ 
wordt ‘Buurthuis Gastvrij’
De kogel is door de kerk! In goed overleg tussen woningbouwvereniging 
Helpt Elkander, de gemeente Nuenen, de bewonerscommissie en andere 
gebruikers van de Jo van Dijkhof, is recent besloten dat de Gasterij van de 
Jo van Dijkhof open blijft. De basis daarvoor is overeenstemming tussen 
de Gemeente Nuenen, toekomstig huurder, met woningbouwvereniging 
Helpt Elkander, eigenaar van de ruimte.

Het Goed omarmt Dwèrse Winterlichtjes 

Upcycle oude objecten
tot Winterlichtje
Wist je dat letterlijk alles omgetoverd kan worden tot een Dwèrs Winter-
lichtje? Denk aan een versleten koffer, scheef nachtkastje, krakkemikkig 
groentekistje, gammel windlicht… en nog veel meer! Dit heet upcycling 
en wil zeggen dat een versleten product wordt verwerkt tot een nieuw 
product dat meer waarde heeft dan daarvoor. 

Wat zijn de Dwèrse Winterlichtjes?
De Dwèrse Winterlichtjes zijn licht-
kunstwerkjes gebaseerd op een actie 
van december 2021 toen tijdens de 
kerstperiode de eerste ‘lichtpuntjes’ 
in het straatbeeld verschenen. Het 
idee werd fanatiek omarmd en ook 
dit jaar zal deze wandeling langs 
kunstwerkjes met licht, gemaakt 
door de inwoners van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten, weer plaatsvin-
den. Op basis van alle aanmeldingen 
komt er een kaart in Google Maps 
met daarop alle lichtjes. Deze licht-
kunstwerkjes zijn van zaterdag 17 de-
cember tot en met zondag 1 januari 
te bewonderen, tussen 17.00 en 
22.00. Doe je (weer) mee?

Samenwerking met Het Goed
Heb je nu net je garage, schuur of zol-
der opgeruimd en is er in geen vel-
den of wegen een potentieel Winter-
lichtje te bekennen? Geen paniek! De 
Dwèrse Winterlichtjes en Het Goed 
Nuenen hebben de handen ineenge-
slagen. Vanaf nu zijn er nu ook spe-
ciaal geselecteerde objecten, die je 
kunt omtoveren tot een Winterlicht-
je, te koop bij Het Goed. Je vindt daar 
een rek waar allerlei spullen staan die 
met wat creativiteit prachtige Winter-
lichtjes kunnen worden. Zoek daar 
een object uit en tover dit om tot 
lichtkunstwerk. Ook kun je er lichtjes 
en andere aankleding voor je Winter-
lichtje vinden. En natuurlijk doet Het 

Goed zelf ook mee. Vanaf zaterdag 17 
december, als de Dwèrse Winterlicht-
jes van start gaan, kun je daar ook 
een lichtkunstwerk bewonderen. 

Aanmelden en/of meer informatie
Doe je (weer) mee? Of staat je Dwèr-
se Winterlichtje al klaar? Meld je dan 
aan via dwersewinterlichtjes@gmail.
com. Na je aanmelding ontvang je 
meer informatie van ons. Wil je meer 
weten? Ga naar www.dwersewinter-
lichtjes.jouwweb.nl of scan de QR 
code. Op de hoogte blijven?! Volg 
ons via Facebook (Dwèrse Winter-
lichtjes) of Instagram (dwerse_win-
terlichtjes)! Laten we er met elkaar 
een mooie, (ver)lichte tijd van maken. 
Op naar heel veel Dwèrse Winter-
lichtjes!

Het is de bedoeling van alle betrok-
kenen, dat de ruimte gaat functione-
ren als een buurthuis voor Nuenen 
Zuid. De huidige gebruikers van de 
Gasterij van de Jo van Dijkhof heb-
ben een werkgroep gevormd om 
zich erover te buigen hoe dit Buurt-
huis vorm te geven. Deze werkgroep 
heeft zichzelf de naam gegeven: 
Werkgroep ‘Buurthuis Gastvrij’ en 
daarmee is tevens gekozen voor de 
nieuwe benaming van de ruimte.

De werkgroep probeert diverse 
maatschappelijke organisaties in 
Nuenen Zuid in hun plannen te be-
trekken om te zorgen dat het een 
Buurthuis wordt, dat beschikbaar en 
toegankelijk is voor ieder in de wijk 

die daar behoefte aan heeft. De hui-
dige belangstelling voor gebruik is 
niet gering, maar er is nog ruimte 
voor nieuwe gebruikers.

De werkgroep buigt zich samen met 
de gemeente Nuenen over mogelijke 
toekomstige aanpassingen aan de 
beschikbare ruimte om deze opti-
maal te kunnen benutten. Daarnaast 
maakt de werkgroep zich er sterk 
voor om de nevenruimte van het 
Buurthuis, een kleinere zaal gelegen 
naast de hoofdruimte, als onderdeel 
te behouden van het geheel. Voor 
een groep gebruikers is deze ruimte 
namelijk uitermate geschikt. Buurt-
huis Gastvrij zal gebruikt gaan wor-
den voor activiteiten van lokale ver-
enigingen, voor activiteiten van de 
bewoners van de Jo van Dijkhof, voor 
dagrecreatie voor ouderen, feesten 
en optredens, maar blijft daarnaast 
zeker ook een inloopfunctie houden 
voor bewoners van Nuenen Zuid.

Omdat niet iedereen het Buurthuis 
Gastvrij (de voormalige Gasterij) zal 
kennen, neemt de werkgroep het ini-
tiatief tot een inloopdag voor be-
langstellenden. Deze zal plaatsvin-
den op zaterdag 10 december tussen 
11.00 en 14.00 uur. Bewoners van 
Nuenen Zuid, wijkverenigingen en 
andere verenigingen zijn van harte 
welkom om dan, onder het genot 
van een kopje koffie of thee, een kijk-
je te komen nemen in Buurthuis 
Gastvrij aan de Jo van Dijkhof. Ui-
teraard zullen er leden van de werk-
groep aanwezig zijn om contact te 
leggen.

De werkgroep Buurthuis Gastvrij kan 
voor het uitvoeren van haar plannen 
steun gebruiken van andere organi-
saties, zoals buurtverenigingen. Ook 
vrijwilligers, die zouden willen hel-
pen bij de exploitatie van het Buurt-
huis zijn meer dan welkom! Wij zien u 
graag op de inloopdag of stuur uw 
reactie naar onderstaand adres.

Werkgroep Buurthuis Gastvrij,
Contact: Hein Donkers,  
e-mail: buurthuisgastvrij@gmail.com

Kienen bij Vrouwen-
Vereniging Nuenen-
Gerwen

Op woensdag 7 december is er weer 
een kienavond in D’n Heuvel, Heuvel 
11 te Gerwen. Ook niet leden zijn van 
harte welkom. Aanvang 20.00 uur.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Het beste gelezen Het beste gelezen 
weekbladweekblad

van Nuenenvan Nuenen
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Expositie bij het Schilderscollectief 
Atelier Nuenen
Schilderscollectief Atelier Nuenen is een vereniging in Nuenen, opgericht 
in 2013. De vereniging organiseert regelmatig groepsexposities in hun 
atelier. Een nieuw initiatief is om elke maand twee leden de kans te geven 
meer van hun werk te tonen. Een klein deel van de ruimte binnen het ate-
lier is hiervoor ingericht. Deze keer tonen Marie-Lydie de Grood en Corrie 
Bulle hun werken op zaterdagen 10 en zondag 11 december, van 14.00 
tot 17.00 uur op Vrouwkesakker in Nuenen. De ingang is in het achterste 
gebouw aan de linkerzijde.

Beide kunstenaars zijn al vele jaren actief in het kunstatelier. Marie-Lydie de 
Grood schildert haar eigen leefwereld. Mensen, dieren en planten komen 
steeds weer terug in haar werk. Corrie Bulle schildert abstract en soms half fi-
guratief. Haar werken ontstaan meestal spontaan en zeer kleurrijk. Ze schildert 
met acryl op groot formaat. De kunstwerken zijn ook te zien op de website van 
Atelier Nuenen, www.ateliernuenen.nl. U ben van harte welkom.

Vele handen 
maken licht 
werk op 
Het Oog
Ondanks dat de buurt-
commissie van Het Oog 
nog geen groen licht van 
de gemeente heeft gekre-
gen om de rotte houten 
bloembakken te vervan-
gen, zijn er vrijwilligers 
aan de slag gegaan om de 
400 geraniums, die het 
plein verfraaiden, te ver-
wijderen en te vervangen 
door viooltjes.  Na het ver-
trek van Sinterklaas wordt 
deze wijk van Nuenen ge-
heel in kerstsfeer ge-
bracht.

Karel, Frans, Charles, Wil-
lie, Omar, Adam, Berend, 
Hannie, Jeanne, Truus, 
Morvarid, Dori, Wilma en 
de familie Aarts: bedankt 
voor jullie inzet!

Buurtcommissie Het Oog

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 49

Oplossingen wk 48

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

B O E I N G S C H A N S

S R D E L E G E R E N U W

P A T A T W A N S N E E R

R A A M M E T A L O R D E

A K S B E S A U B W E E

Y T W E E T T W E N T F

E Z S U

M P L E N S F L E T S B

O O I M I E L O F A L A

T E E R S C H A R P R I L

E R R O R T O N F R A N S

L A M A J O R E T T E I A

L O E D E R L U P I N E

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku4 5 2 9 1
4 2
7 8 4

1 7 6
2 5
6 1 8
7 1 6

2 5
6 9 2 7 3

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

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

N O T R A K M O M E N T J E K
K N A K C A D R O J F C I I E
V A P L R E E P E I A N V K G
B A T J E A R R R P D A N U K
E R K R M G M D I E H O O T O
E D W V E G R T L P E S R S O
M I S E R K O O S I S E M T K
D G C G O O O Z P R I B A E E
L F H A L S U O E T E B L Z R
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Horizontaal: 
1 lichtzinnig 6 dienaar 12 hefgewicht 13 dooier 15 onbemiddeld 16 getemd 18 ergo 19 pausennaam 
20 naamloze vennootschap 22 houten blaasinstrument 25 laatste kwartier 26 woordenstrijd 
29 op dat moment 30 dwaasheid 32 man van adel 34 vettige stof 36 patiënt 37 wijnmaat 39 deel 
v.e. trap 41 graan 43 provinciehoofdstad 45 dierentuin 47 smalte 49 rooms-katholiek 50 schuld 
52 hectogram 53 bleek 55 buiten zichzelf 56 uiting van genegenheid 58 voorgevel 59 voor altijd 
61 soort trompet 63 metaal 64 pl. in Italië.

Verticaal: 
1 made 2 loofboom 3 heilige 4 snel vliegtuig 5 in mindering gebracht 7 borrel 8 gestelde 
voorwaarde 9 centigram 10 onderwereld 11 verbouw 12 voetbalterm 14 deurraampje 17 larve 
18 dekbedvulling 21 dichterbij komen 23 bevel 24 deel v.d. week 27 kleurstof voor hout 28 signaal 
30 stijl 31 nare vrouw 33 energiezuinige verlichting 35 voormalig Chinees heerser 38 graansoort 
40 lastdier 41 lekkernij 42 aanvang 44 wintersport 46 riv. in Rusland 48 in je woning 50 heerser van 
Venetië 51 koperen blaasinstrument 54 scheepstouw 55 gezet 57 vruchtennat 58 bierglas 
60 wereldkampioenschap 62 pers. vnw.
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WREEDWinnaar: week 47, Dhr. H. Makken, Nuenen

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.

PEDICURE  ALTA  GRACE
wenst u hele fi jne feestdagen 
en een gezond 2023 toe,
tot volgend jaar! Tel: 06-
50571183.

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfi etsen en 
opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

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

ICT-ER AAN HUIS
helpt graag met uw: KPN 
/ Ziggo (TV/Audio) instell.; 
installatie en versnellen 
(nieuwe) computer en aan-
koop advies en of levering. 
Tel. 06-23854915.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nl

MOOIE KANTOORRUIMTE 
van  24/30 m2 aan de 
Papenhoef te Lieshout. 
Tel. 0651 22 16 15

2 KAMER APPARTEMENT
in Lieshout Tel. 0651 2216 15

Nog enkele exemplaren GRA-
TIS af te halen, de 2-wekelijk-
se OMSLAGKALENDER van 
SLAAPSTUDIO STIJN!

Futuristische blik op de mensheid 
bij Cacaofabriek EXPO
Met zijn kunstenaarspraktijk Unlimited Dream Company brengt Paul Se-
gers (Eindhoven, 1976) in ‘Myths of the Near Future’ nieuw werk samen 
dat de afgelopen drie jaar is ontstaan en waarvan de losse werken op ver-
schillende plekken zijn getoond, maar nog niet in relatie tot elkaar. Met 
het samenbrengen van de werken gaat Paul Segers op zoek naar die mo-
menten waarin werkelijkheid, metafoor en fictie elkaar overlappen en 
versterken. De solotentoonstelling is van 10 december 2022 t/m 15 ja-
nuari 2023 te zien in De Cacaofabriek Expo.

Verwacht een dystopische blik op de 
nabije toekomst. Een drieluik van 
grote installaties, een aantal films, 
een reeks sculpturen en een perfor-
mance vormen samen een eigenaar-
dige wereld waarin herkenning en 
vervreemding elkaar afwisselen. We 
vangen een glimp op van een univer-
sum vol eigenzinnige machines en 
gekwetste natuur dat de toeschou-
wer een ander perspectief biedt op 
ons onzekere bestaan.
De kunstenaarspraktijk Unlimited 
Dream Company (UDC) is opgericht 
door Paul Segers in 2015 (in Edmon-
ton, CA) en is momenteel gevestigd 
in Helmond. UDC produceert ideeën, 
dromen en werelden door middel 
van tekeningen, films, installaties en 
performances. Daarnaast geeft UDC 
kunstboeken uit.

Fascinatie voor het menselijk wezen
“De mensheid zit klem tussen een 
verleden vol falen en successen, en 

een toekomst vol onzekerheden. We 
zitten gevangen in het heden op een 
planeet die met de dag warmer 
wordt. Hoe moeten we van hieruit 
verder? Sommigen zien een terug-
keer naar een simpeler, trager leven, 
dichter bij de natuur als weg vooruit; 
techno-optimisten zien de oplossing 
juist in technologische innovaties.

Beide kanten lijken impliciet toe te 
geven dat we zo niet verder kunnen 
en hoe dan ook moeten veranderen, 
maar kunnen we dat wel?” UDC is ge-
fascineerd door de manier waarop 
we onszelf als imperfecte wezens 
staande proberen te houden.

De expositie ‘Myths of the Near Futu-
re’ wordt officieel geopend op vrijdag 
9 december om 19.00 uur. 

Daarna is de expositie t/m zondag 15 
januari 2023 dagelijks te zien tussen 
13.00 en 17.00 uur.
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Jubileumconcert de Parkblaozers
Op 12 december 1982 vond in het zaaltje bij café Schafrath de oprich-
tingsvergadering plaats van de Parkblaozers. Op één dag na bestaat deze 
muziekvereniging komende zondag precies 40 jaar, dus zondag 11 de-
cember is daarom de uitgesproken datum voor de Parkblaozers om hun 
jubileumconcert ten gehore te brengen. Dit festijn vindt plaats op het Ra-
bobankplein in het Klooster aan het Park te Nuenen. 

Museumbezoeken 
WLG seizoen  
2022-2023
Het museumbezoek 2022-2023 van 
de WLG komt er weer aan! Zoals ook 
vorige jaren het geval was, zal er ook 
dit seizoen weer sprake zijn van het 
museumbezoek. Wij zijn er weer in 
geslaagd om een aantal interessante 
en gevarieerde doelen te selecteren. 

Het programma:
09-12-2022 Poppenmuseum Lieshout
06-01-2023 Edah Museum Helmond
20-01-2023 Klok en Natuurmuseum Asten
10-02-2023 Ouderenlandgoed 
 Grootenhout Mariahout
24-02-2023 Kantmuseum Horst
10-03-2023 Dagtocht met de bus??
 
De bedoeling is dat wij te voet, met 
de fiets of met eigen vervoer naar de 
museumlocaties zullen gaan. 
Hóe u gaat (vervoer) wordt bij het 
desbetreffende bezoek aangegeven. 
Ongeveer een week van tevoren zal 
de indeling in de auto’s bekendge-
maakt worden.
Tijdstippen van vertrek wordt ook bij 
de diverse bezoeken aangegeven, af-
hankelijk van de locatie waar het mu-
seum zich bevindt en hoe u er naar 
toe gaat. De bezoeken zullen onge-
veer een halve dag in beslag nemen.
Belangstellenden voor bovenstaan-
de kunnen zich opgeven via muse-
umbezoek.wlg@gmail.com of telefo-
nisch op nummer 06-411 026 25.

Kerstkienen
Op woensdag 14 december kunt u 
komen kerstkienen in het dorpshuis 
in Lieshout. De prijzen zijn mooie 
kerstpakketten. Aanvang: 19.30 uur, 
zaal open 18.00 uur. Kom op tijd, 
want vol = vol

Schuif even aan tafel bij……Gerard in ’t Veld

Is Nederland vol?
Vluchtelingen, asielzoekers, Oekraïners, de buitenslapers bij Ter Apel. De 
problemen worden dagelijks besproken in de krant en op tv. We spreken 
niet eens meer van uitdagingen, maar van een asielcrisis. Bij de een is er 
frustratie over de gang van zaken, bij een ander hierover zorg, bij een der-
de boosheid.

 
Ook Senergiek staat in de volgende 
Schuiflezing stil bij dit vraagstuk: op 
vrijdagmiddag 9 december om half 
twee in de Trefpuntzaal van Het 
Klooster zal Nuenenaar en jurist Ge-
rard in ’t Veld zijn beeld schetsen van 
de huidige asielproblematiek in ons 
land. Na zijn pensionering als jurist 
werkt Gerard als vrijwilliger bij Vluch-
telingenwerk Nederland.

Hij neemt ons mee in de vraagstuk-
ken waarmee Nederland en heel veel 
andere landen momenteel kampen. 
Wanneer spreken we over een asiel-
crisis? Waarom wordt er zo’n onder-
scheid ervaren tussen Oekraïners en 
asielzoekers? Welke ervaringen heb-
ben vluchtelingen?

In ’t Veld gaat presenteren hoe de 
procedures met betrekking tot asiel 
werken. Hoe verloopt het traject tus-
sen asielaanvrage en toelating of af-
wijzing? Wat zijn de gevolgen voor 
betrokkene en welke instanties en 
hulpinstellingen zijn erbij betrokken? 
De spreker vergelijkt de situatie in 
ons land met die uit de ons omrin-
gende landen. En wat valt dan op?

Over al deze kwesties wil hij vooral 
voorlichting en informatie verstrek-
ken.
 
Benieuwd naar de zienswijze en erva-
ringen van een insider, kom dan 9 de-
cember naar de Schuiflezing in Het 
Klooster.
Zowel Senergiek leden (€1,- ) als niet 
leden (€ 2,-) die geïnteresseerd zijn in 
dit thema, zijn van harte welkom.
 

Het wordt een middag met een geva-
rieerd programma: Om 14.00 uur 
trappen de Parkblaozers af, gevolgd 
door het Saxofoonkwartet BLIK. Ook 
is er een gastoptreden van Ma-
rieChristien die ‘Een muzikaal cadeau’ 
vol ‘lieve liedjes’ komt aanbieden. De 
Parkblaozers zullen deze muzikale 
middag afsluiten met een tweede 
optreden wat tot ongeveer 16.30 uur 
zal duren.
Hierna volgt een gezellig samenzijn 
waarbij iedereen welkom is. De Park-

blaozers hebben getracht om alle 
oud-leden persoonlijk uit te nodigen, 
maar mocht de uitnodiging u niet 
hebben bereikt, bent u uiteraard van 
harte welkom.

De toegang tot deze jubileummid-
dag is gratis, maar er staat een do-
neerbus voor een vrijwillige bijdrage.

Zondag 11 december
14.00 uur Jubileumconcert de Parkbla-
ozers. Rabobankplein in Het Klooster.

Foto: Paul Schroer

Nieuw boek van Don Croonenberg
Onlangs verscheen ‘Big girl’ van Don Croonenberg. Dit boek vertelt op 
openhartige en persoonlijke wijze het verhaal over één van de beste bas-
ketbalspeelsters ter wereld, Brittney Griner. Zij behaalde de top van de 
basketbalsport, maar zit gevangen in de klauwen van de Russische 
Federatie.

Big Girl Brittney Griner wordt in fe-
bruari in Moskou gearresteerd met 
wat medische hasjolie in haar koffer. 
Ruim een half jaar later velt een Russi-
sche rechter zijn oordeel: negen jaar 
opsluiting in een strafkolonie. Sinds-
dien beheerst het geruchtmakende 
verhaal van sportvrouw Griner al 
maanden de media en heeft deze 
kwestie de gespannen verhouding 
tussen Rusland en de Verenigde Sta-
ten nóg verder op scherp gezet. Er is 
verontwaardiging en verbijstering 
alom over dit absurde oordeel. Wordt 
Griner ingezet als pion in een steek-
spel tussen twee vijandige wereld-
mogendheden, met de oorlog in Oe-
kraïne op de achtergrond? Waarom 
werkt haar situatie ook als politieke 
splijtzwam in het toch al zo verdeel-
de Amerika zelf? En zal ze worden ge-
ruild tegen de beruchte Merchant of 
Death Victor Bout, die voor wapen-

handel en aanzetten tot moord in de 
VS achter de tralies zit? In ‘Big girl’ ko-
men al deze vragen aan de orde en 
Croonenberg laat, op zijn specifieke, 
niets verhullende wijze, zijn licht 
schijnen over de situatie. 
‘Big Girl’ is het tweede deel in een 
gloednieuwe serie duidingen van de 
moderne tijd. Deel drie verschijnt in 
het voorjaar 2023 (gewijd aan opko-
mend vrouwelijk leiderschap in Euro-
pa). Deel één in deze nieuwe serie 
was het allereerste boek over presi-
dent Zelensky.

Auteur
Don Croonenberg is communicatie-
adviseur en auteur. Daarnaast ver-
zorgt hij publicaties op persoonlijke 
titel en zet hij zich in voor statushou-
ders/ vluchtelingen. ‘Big girl’ is overal 
te bestellen, onder meer via https://
boeken.cafe/boek/big-girl
 

Sunny Blues Nuenen 
presenteert: No King
11 December jong Blues talent in Café Schafrath. No King, een band die is 
bijeengebracht door Phil Bee (een van Nederlands beste blueszangers) is 
een band die het zeker gaat maken in de Blues scene. 

Deze zeer getalenteerde jonge gene-
ratie muzikanten stonden al op me-
nig groot blues podium. Diverse 
soorten Blues worden gespeeld zo-
dat het een heerlijke zondagmiddag 
gaat worden. De zeer goede gitarist 
Jelle en toetsenman Sjoerd worden 
strak begeleidt door de ritme sectie.
Op de hoogte blijven van Blues op-
tredens in Schafrath? Meld u aan 

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

Datum: 11 december 
15.30 uur. Entree gratis
Locatie: Café Schafrath, Park 35 Nue-
nen
www.sunnybluesnuenen.nl

VINCENT HOUDT VAN VIS  
Hoera, Hoera! Stan van Lieshout van Van Vis heeft flink wat gratis publiciteit ge-
scoord. Er vis er een jarig, Hoera, Hoera! Jaja, Van Vis in het Nuenense winkel-
centrum Parkhof was jarig en dat werd gevierd met genoemde slogan. Prima 
toch? Ik gooi een visje uit om een kabeljauw te vangen..
De vier standaardvoetbalteams in onze gemeente scoorden nauwelijks. Maan-
dagochtend lees ik altijd de voetbalverhaaltjes over de vier clubs in mijn ge-
meente: Gerwen (RKGSV), Nederwetten, Eeneind (EMK) en Nuenen. Straks 
komt Van Vis weer in beeld nu eerst even snel de uitslagen.
Nuenen verliest van Hoogland, Gerwen verliest van de Helmondse koploper 
HVV, EMK gaat ten onder in de Weebosch en nog steeds geen doelpunt voor 
onze gemeentegenoten. Nederwetten weet het netje wel te vinden, want 
Bram de Jonghe scoort tweemaal en Rick van Lieshout legt er eentje in. Mooi 
man drie doelpunten voor de Wettense boys maar de tegenstander schiet vijf 
keer raak en dan heb je ook verloren: 3-5! Het lijkt wel of bij alle vier de clubs 
geldt: voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven. Want het gerstenat vloei-
de rijkelijk. VIS..
Ter informatie: de volgende vergadering van de Nuenense gemeenteraad is 
donderdag 15 december. De aanvang is half acht ’s avonds. Voorzitter is burge-
meester Maarten Houben. Kijk op Lokale Omroep Nuenen of kom kijken in het 
Klooster. Wordt vervolgd!  

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Cees
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Samen gaan we vooruit! 

Nuenen in Stroomversnelling:
Iedere maand zetten we een inwoner van onze gemeente op het 
podium die concrete stappen zet om onze leefomgeving duurza-
mer en toekomstbestendig te maken. Waarom? Omdat die mooie 
voorbeelden een podium verdienen én omdat ze andere inwoners 
inspireren. Zo helpen we elkaar vooruit! Het is fijn leven, wonen en 
werken in Nuenen. En dat wil Huub Janssen zo houden! Daarom 
ging Huub aan de slag met zijn woonhuisventilator en ontdekte 
een mooie besparing.

Iedere maand zetten we een inwoner uit onze gemeente op het podium die 
concrete stappen zet om onze leefomgeving duurzamer en toekomstbestendig 
te maken. Waarom? Omdat die mooie voorbeelden een podium verdienen én 
omdat ze andere inwoners inspireren. Zo helpen we elkaar vooruit!

Ventilatie is noodzakelijk
Huizen die vanaf 1975 zijn ge-
bouwd, hebben vaak ventilatie 
met mechanische afvoer. Ventie-
len in de keuken, badkamer en het 
toilet zuigen voortdurend lucht 
weg uit de woning. Via o.a. ventila-
tieroosters in de woonkamer en 
slaapkamers komt er daardoor 
vanzelf schone lucht naar binnen. 
“Ventilatie is noodzakelijk voor ge-
zonde lucht in huis en dus voor je 
eigen gezondheid. Als je de me-
chanische ventilatie goed ge-
bruikt, is het beter dan natuurlijke 
ventilatie volgens Milieu Centraal. 
Voorwaarde is wel dat de roosters 
altijd open staan en je het systeem 
niet uitzet“, aldus Huub.

Mooie besparing
“Mijn ventilatiebox was 25 jaar 
oud en had een energie slurpende 
wisselstroommotor. Ik heb deze 
vervangen door een nieuwe box 
met een zuinige gelijkstroommo-
tor. Dat scheelt op jaarbasis onge-
veer 200 kWh. Met een stroomprijs 
van € 0,40 per kWh ben ik dus € 
80,- per jaar minder kwijt aan ener-
giekosten”. Zo’n box kost overi-
gens rond de € 200,-. Als je de box 
wilt laten vervangen, reken dan op 
zo’n € 400,-.

CO2, vocht en onderhoud
Ook zijn er CO2-sensoren te koop 
die kunnen communiceren met de 

ventilatiebox. Als er bijvoor-
beeld veel mensen in de woon-
kamer zijn, gaat de ventilatiebox 
automatisch tijdelijk harder 
draaien zodat het CO2-percenta-
ge in de lucht weer gaat dalen. 
Ook bevatten veel ventilatie-
boxen tegenwoordig een 
vochtsensor die ervoor zorgt dat 
de ventilator tijdelijk harder gaat 
draaien wanneer het te vochtig 
wordt. Zo’n nieuwe box maakt 
overigens minder geluid dan de 
oudere exemplaren.
De roosters en ventielen dien je 
jaarlijks schoon te maken. De 
motor heeft elke twee jaar on-
derhoud nodig en de afvoerka-
nalen kun je het beste elke 8 jaar 
laten reinigen. Gezondheid staat 
voorop.
Ben of ken jij een inwoners die 
zorgt voor een fijn Nuenen, nu of 
later? Geef het door via Stroom-
versnelling@nuenen.nl.

Antoon van der Pluijm nieuwe 
koning sint Catharina gilde 
Nuenen-Boord!
 
Na een periode van corona maatregelen, mocht het sint Catharina gilde 
Nuenen-Boord op 25 november weer koningschieten.

Brabantse koffietafel
Rond elf uur trokken de gildebroe-
ders naar de Julianastraat om koning 
Ruud Habraken op te halen. Na een 
vendelhulde stond traditiegetrouw 
een borreltje brandewijn en een Bra-
bantse koffietafel op iedereen te 
wachten. Tijdens het eten werd de 
koningsvogel gepresenteerd aan de 
deelnemers van het koningschieten. 
De koning had een mooi beschilder-
de kleine vogel gemaakt. Iedereen 
was benieuwd tegen hoeveel scho-
ten dit koningsvogeltje bestand zou 
zijn.  

Rond één uur vertrok het gilde rich-
ting het gildeterrein aan de Paaihur-
ken om de koningsvogel op de 
schutsboom te plaatsen. Nadat het 

koningsvest aan de schutsboom be-
vestigd was, trok het gilde traditio-
neel driemaal rond de schutsboom 
en werd er geofferd op de trom. Daar-
na werd de volgorde van schieten 
door middel van loting vastgesteld. 
 
136e schot
Rond de klok van twee loste de oud-
koning het eerste schot. De konings-
vogel was lastig te zien door de don-
kergrijze onderkant, maar de schut-
ters toonden hun klasse door met elk 
schot de vogel kleiner te maken. Het 
was gelukkig heerlijk najaarsweer 
met een welkom zonnetje, want de 
koningsvogel was namelijk voorzien 
van enkele trucjes waardoor deze 
langer bleef staan dan gedacht.

De koningsvogel kon door mooi ge-
plaatste treffers snel nog wat kleiner 
gemaakt worden. Iedereen dacht 
nog een aantal kansen te krijgen tot-
dat Antoon deze met het 136e schot 
precies op de juiste plaats wist te tref-
fen en deze plotseling door midden 
werd geschoten en naar beneden 
kwam. 

Voor Antoon is het de tweede keer 
dat hem dat gelukt is. In 2006 was hij 
al eens koning. Nadat het bestuur 
had uitgemaakt dat hij waardig was 
het koningszilver te dragen, volgde 
de hernieuwde eed van trouw. Daar-
na volgde de ene felicitatie na de an-
dere en werd samen met alle aanwe-
zigen getoast op het behaalde resul-
taat. Met een heerlijke maaltijd en 
een gezellig samenzijn in de avond 
werd de geslaagde dag afgesloten. 

‘Gerwen verrast met..’  
duo Ailig & May op podium
Het duo Ailig & May treedt zondag 11 december op in de nieuwe serie 
‘Gerwen verrast met…’ in muziekcafé De Stam in Gerwen. De serie biedt 
een gevarieerd programma van vijf lunchconcerten met keuze uit muziek 
met of zonder lunch. 

‘Gerwen verrast met…’ Ailig & May op zondag 11 december  foto Huub van Buul

Het duo Ailig & May trapt de bal af in 
de (lunch)concertserie ‘Gerwen ver-
rast met…’ Het koppel speelt een mix 
van eigen werk en covers. Ailig & May 
laten zich inspireren door muziek 
met invloeden uit de soul, folk, blues, 
pop, jazz en akoestische rock. 

Sfeervol en spannend....
De concertserie is een activiteit van 
de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
(WLG). Voor de serie worden musici 
in het genre ‘lichte muziek’ uitgeno-
digd. Het programma voor 2023 is 
reeds met potlood ingevuld en wordt 
binnenkort afgerond. Bezoekers kun-
nen op zondag 11 december genie-
ten van een spannend en sfeervol 
concert, met of zonder lunch.   

Nuenense zangeres en straatmuzi-
kant uit Leiden
Het duo Ailig Macleod Moreno en 
May Maema is geboren uit twee we-
relden die op het podium samen-

smelten. Ailig (uit Leiden) vaart blind 
op zijn jarenlange ervaring als straat-
muzikant en zorgt met zijn ruwe, 
pure sound voor een stevige bed-
ding. Muziekartiest May (Nuenen) 
voegt met haar eerlijkheid en kwets-
baarheid een eigenzinnige sfeer toe 
aan het optreden. Elk concert levert 
een unieke belevenis op voor de be-
zoekers.

Kaarten bestellen
Het concert begint zondag 11 decem-
ber om 11.30 uur en vanaf 11.00 uur 
worden bezoekers welkom geheten 
in het muziekcafé. De entree voor 
‘Gerwen verrast met…’ bedraagt tien 
euro. Voor reserveren van kaar-
ten: gerwenverrast.wlg@gmail.com of 
06 41102625.
Concertgangers met belangstelling 
voor een muzikale happening mét 
lunch dienen contact op te nemen 
met café De Stam: 06 5396 5925 ( Bas).

Campagne voor 
inclusievere  
arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt staat te ver af van 
de huidige werkzoekenden. Dit 
geldt vooral voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Hier zit nog 
veel ongekend talent tussen. Ver-
andering is nodig! 

UWV en Ergon slaan de handen in-
een. Samen gaan we voor een inclu-
sievere regio. De komende maanden 
voeren we campagne onder de 
naam: Baan zoekt Mens! Het doel: 
meer werkgevers de stap laten zetten 
naar inclusief werkgeverschap. Ofte-
wel omdenken voor werkgevers!

Baan zoekt Mens
De campagne nodigt werkgevers uit 
om te onderzoeken of zij aantrekke-
lijk (kunnen) zijn voor deze groep 
werkzoekenden. Mensen die zó of 
met enige hulp aan de slag kunnen, 
maar tot de arbeidsmarkt nog een af-
stand hebben. We dagen werkgevers 
uit om niet meer te denken in vacatu-
res, maar te kijken naar de talenten 
van de mensen. Want de praktijk be-
wijst: Als je oprecht durft te kijken 
naar de mogelijkheden van de kandi-
daat en daar het werk passend bij te 
maken, levert dat loyale en gemoti-
veerde medewerkers op. Want zij zijn 
blij dat ze een werkplek hebben en 
erbij horen in de maatschappij.

Kick-off tijdens de Dag van de 
Ondernemer
Op vrijdag 18 november tijdens de 
Dag van de Ondernemer organiseer-
den Ergon, UWV en de gemeente 
Eindhoven een ondernemersontbijt. 
Ergon en UWV geloven erin dat er 
werk is voor iedereen. Ook voor men-
sen waar het cv bijvoorbeeld niet 
matcht met wat er in de vacature ge-
vraagd wordt. Tijdens het onderne-
mersontbijt gingen 150 werkgevers 
kijken hoe deze groep mensen aan 
werk geholpen kan worden. Een win-
win voor werkzoekenden en werkge-
vers. 

De campagne Baan zoekt Mens is 
vanaf nu te vinden op bedrijventer-
reinen, diverse events, online én via 
ludieke communicatiemiddelen. 
Kortom werkgevers kunnen vanaf nu 
zelf aan de slag met het thema inclu-
sief werkgeverschap! Vanaf 1 decem-
ber gaat de keet op reis door de regio 
Eindhoven.

1 december | 11.30 -13.30 uur | De Hurk
13 december | 11.30 -13.30 uur | De Run
20 december | 11.30 -13.30 uur | Strijp-S

Patiënten melden zich voortaan 
aan via de aanmeldzuil
Niet meer in de rij wachten bij de balie van de polikliniek, maar bij binnen-
komst de QR-code scannen zodat de zorgverlener weet dat de patiënt er is! 
Vanaf vrijdag 9 december werkt het Catharina Ziekenhuis met aanmeldzui-
len. Vanaf die dag melden patiënten zich aan via speciale zuilen bij de in-
gang van het ziekenhuis of checken thuis al online in via het patiëntenpor-
taal MijnCatharina.nl.

Met het nieuwe systeem hebben pa-
tiënten meer inzicht in én regie over 
hun eigen persoonsgegevens. Is een 
patiënt geen held in de digitale we-
reld? Natuurlijk staan onze receptio-
nisten en speciaal geschoolde vrijwil-
ligers klaar om te helpen!

Voor het aanmelden is alleen een gel-
dig legitimatiebewijs (paspoort, Ne-
derlands rijbewijs, ID-kaart of ver-
blijfsdocument) nodig. Zodra patiën-
ten dit legitimatiebewijs scannen, 
worden hun persoonlijke gegevens 
zichtbaar op de zuil. Denk hierbij aan 
naam en adresgegevens. Deze gege-
vens kunnen zij controleren en, in-
dien nodig, zelf aanpassen.

Afspraakticket
Na controle van de persoonlijke ge-
gevens print de aanmeldzuil een 
dagticket. Hierop staat de tijd van de 
afspraak en het routenummer. Als de 
patiënt op die dag meerdere afspra-
ken heeft, staan deze op hetzelfde 
dagticket vermeld. Met dit ticket 
loopt de patiënt naar de afdeling 
waar de afspraak plaatsvindt. Hier 
staat nog een zuil. Voor de afspraak 
meldt de patiënt zich bij die afde-
lingszuil door de QR-code op het 
dagticket te scannen. Zo weet de 
zorgverlener dat de patiënt is gearri-
veerd op de afdeling. De aanmeldzuil 

geeft ook aan in welke wachtkamer 
de patiënt kan plaatsnemen.

Aanmeldzuilen zijn niet nieuw in de 
ziekenhuiswereld. Een groot aantal 
ziekenhuizen ging ons voor. Met die 
ervaringen hebben we ons de afgelo-
pen maanden zorgvuldig voorbereid 
om de nieuwe werkwijze zo goed 
mogelijk in te voeren. Daarnaast heb-
ben patiënten de zuilen vooraf getest 
tijdens twee speciale avonden. Met 
hun waardevolle feedback hebben 
we het aanmelden verder verfijnd.
Hoe het aanmelden via de aanmeld-
zuilen of via online inchecken precies 
werkt? Een heldere uitlegvideo staat 
op  www.catharinaziekenhuis.nl/aan-
melden. 

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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De Weebosch - EMK 2-0
Onder winterse omstandigheden speelde EMK zondag de uitwedstrijd bij 
De Weebosch (Bergeijk). In de openingsfase was het vele balverlies aan 
de kant van EMK opvallend te noemen, de ploeg kwam ook maar nauwe-
lijks aan voetballen toe. 

Mak Gerwen delft onderspit 
tegen koploper HVV
 
Het is Gerwen niet gelukt om zijn ongeslagen status te behouden. Tegen 
koploper HVV ging het ruim ten onder in een matige topper. Dit soort 
wedstrijden worden vaak beslist door momenten, HVV kreeg er 5, scho-
ten er 3 in en 1 op de paal. Gerwen kreeg er 4 en mistte ze allemaal, waar-
door HVV uiteindelijk terecht met de overwinning aan de haal ging.

Hard gewerkt, goed gespeeld  maar weer geen punten

Nederwetten - DWSH 3-5
Door Louis Staals

In een ijzige wind en super koud sportpark de Koppel moest Nederwetten 
aantreden tegen het hooggeplaatste DWSH uit st Hubert. 

SPORTSPORT
Programma

RKVV Nederwetten  
Zondag 11 december 
WHV1 - Nederw. 1  .....................................14.00
Nederw. 3 - Pusphaira 9 ..........................10.00 
Nederw.4 - RPC 10  .....................................11.00 
Pusphaira VR3 - Nederw.VR 1 ...............14.30 
 
Mededeling 
Het kaarten op vrijdag 9 december gaat 
niet door, dit i.v.m. het Nederlands elftal  
dat speelt tegen Argentinië op het WK.

Mixteam Badminton Club 
Lieshout wint en verliest
BCL-1/BouwBaar Bouwmanagement heeft zowel gewonnen als verloren. 
Tegen koploper FST verloor het (incomplete) team in Waalwijk met de 
maximale score (8-0). Tegen rode-lantaarndrager Panache nam het team 
meteen revanche door de wedstrijd met dezelfde maximale score van 8-0 
te winnen. Door deze uitslagen blijft het Lieshoutse team dobberen rond 
de zesde/zevende plaats in afdeling 15 van de 8ste divisie. 

De Weebosch putte moed uit deze 
openingsfase en slaagde er steeds 
meer in op de helft van EMK te voet-
ballen, daar waar EMK veelal de lange 
bal moest hanteren op een eenzame 
Rick van den Bogaard die vanaf de 
linkerkant ook weinig steun vond. 
Daar waar EMK al enkele keren ge-
waarschuwd was, vond De Weebosch 
uit een afgeslagen vrije trap een af-
standsschot dat op miraculeuze wij-
ze achter de keeper van EMK in het 
doel verdween; 1-0. Vanaf dat mo-
ment was duidelijk dat EMK een 
moeilijke middag te wachten stond 
omdat het veldspel na het tegen-
doelpunt niet echt veel beter werd. 
De rust werd door de aanhang van 
beide clubs gebruikt om weer warm-
te te vinden in de kantine van De 
Weebosch.

In de rust had trainer Ronnie Jansen 
enkele omzettingen gedaan, met de 
verwachting de controle en het voet-
ballen weer terug te brengen bij EMK. 
Toch kwam De Weebosch direct na 
de aftrap één op één met de keeper 
van EMK, waarbij gelukkig het vizier 
van de aanvaller van De Weebosch 
niet echt scherp stond. EMK bleef 
proberen te voetballen, maar door 
enkele stevige duels en kleine over-
tredingen kwam er geen ritme in de 
wedstrijd en liep EMK meer achter De 
Weebosch aan dan andersom. Met 
nog een kleine 20 minuten te spelen 
was er een fout achterin aan de kant 
van EMK, waaruit De Weebosch de 
tweede treffer kon noteren en een 

voorschot nam op de overwinning; 
2-0. In de resterende speeltijd waren 
er aan beide kanten nog wel enkele 
kansen, waarbij de kans op de 3-0 
groter was dan de kans op de aanslui-
tingstreffer. De Weebosch vierde de 
overwinning met het trouwe thuis-
publiek, terwijl EMK de collectieve 
off-day incasseerde en daardoor de 
aansluiting met de bovenkant van de 
ranglijst verloor.

Nederwetten begon ijzersterk en in 
de 10e minuut werd Dennis van Es 
neergehaald net binnen de 16 meter. 
De daaruit voortvloeiende penalty 
werd keurig binnen geschoten door 
Radi. 1-0, een prima uitgangspositie 
voor Nederwetten maar in de 16e mi-
nuut was de stand alweer gelijk toen 
een gelukkig uitgevallen bal tegen 
de hak van een van de tegenstanders 
net over keeper Jordy van den Boog-
aard in het Nederwetten doel viel. 
Amper 10 minuten later kwam echter 
de 2-1 op het scorebord na een 
mooie voorzet van Dennis van Es en 
subtiel ingeschoten door Kasimiri. 
Met deze stand kon met een gerust 
hart naar de thee gegaan worden. 
Het liep zo lekker

Echter al 10 minuten na rust kon een 
compleet ongedekte Gillissen van 
DWSH uit een vrije trap de bal onge-
hinderd binnen koppen. 2-2, Neder-
wetten herpakte zich en na een goe-
de pass van Roy Sleegers kwam een 
inzet van opnieuw Radi de bal in een 
scrimmage terecht en daaruit scoor-
de Bram de Jongh de 3-2. Opnieuw 
hoop voor Nederwetten. Vanaf dat 
moment raakte Nederwetten de re-

gie van het spel bijster, ondanks dat 
een grote kans op 4-2 leek te eindi-
gen werd aan de andere kant de 3-3 
binnen geschoten. Nederwetten was 
totaal van slag. Radi had inmiddels 
een directe rode kaart opgelopen 
omdat hij in het vuur van het spel een 
tegenstander die op de grond lag 
aan zijn oren trok terwijl de goed lei-
dende scheidsrechter nog het voor-
deel gaf aan Nederwetten. De bal 
werd door Steef Kuyten naar voren 
geschoten en door Jordy van den 
Boogaard volledig verkeerd beoor-
deeld en Mat Nooyen scoorde de 3-4. 
Uit een volgende aanval van DWSH 
werd ook nog eens te laat ingegre-
pen en Mat Nooyen kon opnieuw 
scoren 3-5. 

De vaste supporters van Nederwet-
ten bleven gedesillusioneerd naar el-
kaar kijken en hadden als slotconclu-
sie: “Het gemis van focus in het laat-
ste kwartier was de reden dat we 
weer zonder punten bleven.” Volgen-
de week nog een wedstrijd en dan 
proberen na de winterstop om het 
spel dat trainer Mario Pluggers voor 
ogen heeft ook door te voeren in het 
slotstuk van een wedstrijd.

BCL-1/BouwBaar Bouwmanagement doet het dit seizoen zeer aanvaardbaar 
in de 8ste divisie

FST-2 – BCL-1/BouwBaar Bouwma-
nagement: 8-0
Het Lieshoutse mixteam heeft niet 
veel plezier overgehouden aan de in-
haalwedstrijd tegen het sterke FST. 
Allereerst kon het team geen com-
pleet team op de been krijgen, waar-
door sowieso drie partijen aan de te-
genstander moesten worden ge-
schonken. In de andere partijen kon 
er wel worden gestreden. In de he-
rendubbel konden de Lieshoutse he-
ren zelfs met opgeheven hoofd van 
het veld stappen; met 21-17 en 23-21 
waren ze dicht bij een derde set. In de 
eerste singlepartij bij de heren kwam 
het zelfs zo ver. Helaas kon de derde 
set echter niet worden gewonnen, 
waardoor ook die partij naar FST 
ging. Ook in de mixdubbelpartij ging 
het niet goed: ook hier moest met 23-
21 de tweede set aan de Waalwijkse 
badmintonners worden gelaten, 
waardoor er uiteindelijk geen punten 
mee terug genomen konden worden 
naar Lieshout, maar wél goed ge-
speeld was tegen de koploper.

ESBV Panache-1 - BCL-1/BouwBaar 
Bouwmanagement: 0-8
Ook in de wedstrijd tegen de Eindho-
vense Studenten Badminton Vereni-
ging (ESBV) Panache kon volop ge-
streden worden. Beide teams waren 
deze keer immers wél volledig com-
pleet en dus konden alle acht geplan-
de wedstrijden worden afgewerkt. 
De startende dubbelpartijen waren 
al meteen een prooi voor de Lieshou-
tenaren. Zowel de heren als de da-
mes wonnen de dubbelpartijen met 
duidelijke cijfers. In de vier singlepar-
tijen was het niet anders. Alleen Ain-
ara Vandegard had drie sets nodig 
om de tegenstander van zich af te 
schudden. De andere singlepartijen 
werden in twee sets gewonnen. Ook 
de afsluitende mixpartijen lieten 
geen ander beeld zien: ook die wer-
den met overtuigende cijfers gewon-
nen, hoewel Roel de Laat en Carolien 
van den Biggelaar hun eerste set pas 
in een verlenging wisten binnen te 
halen; daarna werd de tweede set 
ruim gewonnen.

Superscore Bernard de Louw
Met maar twee verliespartijtjes en veertien keer aan het rechte eind kan 
het niet anders dan dat je score een hoge score wordt. Dit was afgelopen 
vrijdag op de zesde rikavond het feit voor Bernard de Louw. Eén keer min 
vier en één keer min 6 punten was de negatieve kant van zijn streak waar 
uiteindelijk de score van 130 overbleef. Topprestatie.

Voor de volledigheid hierbij de top 
10 van de avond:
Bernard de Louw 130 punten
Harold van Bree 85 punten
Mien de Louw 78 punten
Willy van de Heuvel 70 punten
Hans van de Reek 62 punten
Annie de Louw 61 punten
Piet van der Steen 46 punten
Frans Foolen 45 punten
Henk Vrijaldenhoven 45 punten
Ben de Louw 41 punten

In verband met wedstrijd Nederlands 
elftal is er aanstaande vrijdag GEEN 
rikken. Volgende datum is dus 16 de-
cember, aanvang 20.00 uur.
Tot vrijdag 16 december!
SupportersClub RKSV Nuenen

Coach Van den Eeden moest deze 
zondag wel behoorlijk improviseren 
met zijn elftal, want ‘s morgens meld-
den zich de aanvallers Van Erp en De 
Loo ziek af en Tom v.d. Berk zat met 
een blessure langs de kant. Met een 
geïmproviseerde voorhoede startte 
Gerwen goed. Al in de 2e  minuut 
kreeg het een uitgelezen kans om op 
voorsprong te komen, toen Kreemers 
vrij op doelman Nelissen af kon gaan, 
maar zijn te slappe inzet gekeerd zag. 
Een paar minuten later was HVV wel 
scherp toen het een vrije trap snel en 
listig nam en Hertogs de bal knap 

langs doelman V.d. Gevel in de verre 
hoek kon lepelen, 0-1. En eigenlijk 
was dit nu net het verschil in de 
1e  helft tussen HVV en Gerwen, de 
mannen uit Helmond waren scher-
per en feller in de duels. Dezelfde 
Hertogs had HVV in de 15e minuut al 
op 0-2 kunnen zetten, toen hij een 
prima steekballetje van V.d. Laar, bui-
ten bereik van V.d. Gevel op de paal 
schoot. In die fase speelde HVV wat 
makkelijker de bal rond en had de 
mogelijkheid via V.d. Laar en Hertogs 
om de stand naar een hoger niveau 
te tillen. Gerwen acteerde te slap en 
kreeg geen vat op het spel van HVV. 

Toch had het de gelijkmaker kunnen 
maken toen een actie van Mike v.d. 
Berk geen vervolg kreeg en hij de bal 
op goal schoot in plaats van naar 
Coen Jansen te spelen die bij de 
2e  paal geheel vrij stond. Net voor 
rust deed V.d. Berk het wel goed en 
had zijn perfecte voorzet door 
Kreemers vrij voor doelman Nelissen 
ingekopt moeten worden, maar jam-
merlijk ging de bal naast. Zoals eer-
der genoemd viel aan de andere kant 
een moment wel goed voor HVV, 
toen een snelle aanval door Van Beek 
langs V.d. Gevel werd getikt en de 
ruststand op 0-2 bracht.

In de 2e helft zat er bij Gerwen meer 
energie in het team. Met meer strijd 
en beleving gingen de groenwitten 
op jacht naar de aansluiting. De du-
els werden meer gewonnen en het 
leek nog een aardig potje te gaan 
worden, echter dacht Hertogs daar 
anders over. In de 55e  minuut be-
loonde hij zijn solo met zijn 2e doel-
punt van de dag en dat betekende 
eigenlijk de genadeklap voor Ger-
wen. HVV geloofde het wel en liet de 
tegenstander wat komen, het lever-
de nog 2 kansen op voor Gerwen. 

Voor eerst Ter Linden die zijn vrij trap 
prima gekeerd zag door Nelissen en 
Van Malten kreeg uit een voorzet 
niet genoeg kracht achter de bal en 
zag zijn kopbal nog net gekeerd door 
diezelfde Nelissen. Zodoende kwam 
de overwinning van HVV niet meer in 
gevaar en blijft het koploper. 

Gerwen zal zich zondag dienen te 
herpakken als het opnieuw een van 
de koplopers tegenover zich krijgt.
Het Eli van oud trainer Jeroen Ver-
maas is dan de tegenstander in Lies-
hout. Willen onze jongens kans ma-
ken is het te hopen dat beide spitsen 
weer fit zijn, maar dat er vooral meer 
strijd en duels worden gewonnen in 
de wedstrijd.

SV Hoogland - RKSV Nuenen 2-0
Door Wilbert Ketelaars

Op deze koude winterse dag speelde Nuenen een van zijn mindere wed-
strijden. Hoogland uit Amersfoort troefde Nuenen op alle gebied af en 
dus was de overwinning voor de thuisploeg meer dan verdiend. Hoog-
land had dit seizoen pas drie keer gewonnen, zodat Nuenen met veel ver-
trouwen aan deze verre uitwedstrijd was begonnen. De goede reeks van 
de laatste weken werd helaas niet voortgezet en dat is jammer voor de 
positie op de ranglijst. Gelukkig is de ploeg zodanig hecht en sterk met el-
kaar, dat ze de komende wedstrijden dit absoluut weer gaan herstellen, 
daar is iedereen van overtuigd.

Nuenen kwam in de eerste helft nau-
welijks tot aan de goal van de tegen-
stander, die zeer energiek speelde. 
Proberen om ze tegen te houden, 
leek wel het motto. Op alle gebied 
werden ‘onze’ spelers afgetroefd. Het 
complex van Hoogland nodigde ook 
niet echt uit voor een mooie pot 
voetbal, waar de koude en gure wind 
vrij spel had. 
Ook de 2e helft was voor de ploeg uit 
Amersfoort. Direct na rust scoorde de 
tegenstander met een fraaie lob over 

Jeroen Keeris, 1 – 0 .  Na een uur spe-
len, werden een aantal spelers van 
Nuenen gewisseld om toch wat meer 
beweging in het spel te krijgen. 
Hoogland bleef desondanks de bete-
re ploeg en ging verder met hun goe-
de spel, waar Nuenen moeilijk vat op 
kon krijgen. 20 minuten voor tijd 
werd het 2-0 door een afstandsschot 
van buiten de 16 meter. Hiermee was 
de wedstrijd eigenlijk gelopen en 
was er vandaag geen eer en winst 
meer te behalen. Voor het einde van 
de wedstrijd wisselde trainer Ruud 
van der Rijt nog een paar spelers, 
maar het beeld kon toen niet meer in 
het voordeel van de uitploeg veran-
derd worden.

Jammer, maar komende zondag 
staat alweer de laatste thuiswedstrijd 
voor de winterstop tegen Moerse 
Boys uit Zundert op het programma. 
Dan is er weer een nieuwe kans om 
een goede prestatie neer te zetten. 
Donderdag 15 december de derby 
om de KNVB beker op het Nuenense 
hoofdveld tegen Geldrop (aanvang 
20.00 uur).

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
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Meer dan 30 jaar voert Brus Motors BV een internationale groothandel in automotoren, transmissies & parts. 
Producten zijn nieuw, nagenoeg nieuw, gebruikt of gereviseerd. Een eigen fully equipped revisie afdeling 
behoort tot het geheel. 
    
 
 
 
Hé jij daar…. Ja jij 
 
Wil jij het nieuwe jaar echt met een frisse nieuwe start beginnen!? 
Dan ben jij wellicht de dame / heer die wij zoeken 
 
Onze verkoopafdeling moet namelijk ondersteund worden!  
En daar hebben wij een “SALES SUPPORT / OFFICE MEDEWERKER” voor nodig.  
 
Diploma’s worden niet gevraagd, maar ben jij gretig, flexibel, zelflerend en 
spreek je een paar talen dan ben jij wellicht diegene die we zoeken.  
 
We hebben de functie in te vullen voor 16 tot 38 uur.  
 
 
 
 
 
 
Reageren: 
Stuur of mail uw sollicitatiebrief met CV naar: 
Brus Motors BV, t.a.v. R. Brus, Madame Curieweg 13, 5482 TL Schijndel 
Tel: 073-5479542 (ook voor inlichtingen), e-mail: ruud@brusmotors.com 
 
 
 
 

 
Meer dan 30 jaar voert Brus Motors BV een internationale groothandel in automotoren, transmissies & parts. 
Producten zijn nieuw, nagenoeg nieuw, gebruikt of gereviseerd. Een eigen fully equipped revisie afdeling 
behoort tot het geheel. 
    
 
 
 
Hé jij daar…. Ja jij 
 
Wil jij het nieuwe jaar echt met een frisse nieuwe start beginnen!? 
Dan ben jij wellicht de dame / heer die wij zoeken 
 
Onze verkoopafdeling moet namelijk ondersteund worden!  
En daar hebben wij een “SALES SUPPORT / OFFICE MEDEWERKER” voor nodig.  
 
Diploma’s worden niet gevraagd, maar ben jij gretig, flexibel, zelflerend en 
spreek je een paar talen dan ben jij wellicht diegene die we zoeken.  
 
We hebben de functie in te vullen voor 16 tot 38 uur.  
 
 
 
 
 
 
Reageren: 
Stuur of mail uw sollicitatiebrief met CV naar: 
Brus Motors BV, t.a.v. R. Brus, Madame Curieweg 13, 5482 TL Schijndel 
Tel: 073-5479542 (ook voor inlichtingen), e-mail: ruud@brusmotors.com 
 
 
 
 

14 december, van 19.00 - 22.00 uur

EVERT TEBAK
keurslager

Diverse demo’s en proeverijen
In ons gehele bedrijf

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

TOT ZIENS BIJ

Diverse demo’s en proeverijen

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 | info@neworiental.nl | www.neworiental.nl

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

Naast onze Kerstmenu’s serveren wij ook nog het All you can eat menu,
met daarnaast nog verschillende lekkere hapjes.

Reserveer dan nu uw tafel.

Kerstmenu A
€ 32.50 p. p

Tomaten- of Kippensoep

Babi Pangang

Tjap Tjoy

Panko Ebi
Gefrituurde Japanse garnalen

Gon Bao Yu
Gepaneerde vis in Gon Bao saus

Koffie of thee

Kerstmenu B
€ 37.50 p. p

Tomaten- of Kippensoep

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Tie Pan Ngau Yuk
Hete gietijzeren plaat met runderhaas

Gon Bao Yu
Gepaneerde vis in Gon Bao saus

Koffie of thee

Wilt u orientaals uw kerst vieren, dat kan nog bij New Oriental.

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

( 040 - 2835619 / 06-42115228
info@glascentrale-isorama.nl • www.glascentrale-isorama.nl

TE HUUR
in Lieshout

BEDRIJFSRUIMTE
Voor bv ZZP'er van 75 m2

met overheaddeur
en loopdeur.

Hoogte 3,5 meter.
Inlichtingen: 06 51 22 16 15

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200
admin@rond-

delinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Nu ook zelfgemaakte 
Kerststukken

VIOLEN, HEIDEPLANTEN,
HEESTERS enz.

Kerstworkshop 
voor meer info

 zie onze website

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond 
(navigatie nr.4 intoetsen)

T. +31 492 33 00 39 | helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

+ Gratis accutest & montage
+ Tot 50% goedkoper
+ Zonder afspraak
+ Garantie

Met REGBAT
haalt u het optimale 
uit uw accu’s & 
tractiebatterijen!


