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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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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier Nue-
nen. Zie de puzzelpagina in ons week-
krant voor meer info.

Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / www.bcsn.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

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

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   1makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   1 29-08-2022   08:2029-08-2022   08:20

Denk aan onze 
bezorger(s)

De bezorgers van Rond de Linde 
komen deze maand aan de deur 

met een kalender 2023 van 
Rond de Linde en wensen u 

daarbij � jne feestdagen en een 
voorspoedig 2023.

Rond de Linde wordt gratis bezorgd 
en wenst u een gebaar van dank te 
maken naar de bezorger dan kan 

dat in de vorm van een 
vrijblijvende gift.
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7 april Goede vrĳ dag

9 april 1e Paasdag
10 april 2e Paasdag
27 april Koningsdag
1 mei Dag van de arbeid4 mei  Dodenherdenking

5 mei  Bevrĳ dingsdag14 mei Moederdag
18 mei Hemelvaartsdag4 mei  Dodenherdenking28 mei  1e Pinksterdag

29 mei 2e Pinksterdag18 juni Vaderdag19 september Prinsjesdag4 oktober  Dierendag29 oktober Wintertĳ d
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Fijne Feestdagen Fijne Feestdagen 
en een gelukkigen een gelukkig
nieuwjaarnieuwjaar
van onsvan ons
allemaal!allemaal!

Ook voor verspreiding
van uw folders

Voor al uw 
druk- en printwerk

WoensXL

koopzondag
18 december
12.00 tot 17.00 uur

GRATIS PARKEREN IN HET WEEKEND
KIJK OP WWW.WOENSXL.NL 
VOOR MEER INFORMATIE WOENSXL

Geniet van de 

diverse kerst acts 

BEZOEK HET

Tijdens de feestmaand december

   Winter
Plein

ONTDEK ONZE

KERSTCADEAUS 
& WINACTIES

GRATIS

meubelpleinekkersrijt.nl/winterplein

Vanaf januari volledig gespecialiseerd in orthopedische schoenen

Schoenmaker gaat verder op andere leest
Door Caroline van Nes

Komend jaar is het dertig jaar geleden dat Jop Egmond aan de Berg start-
te met zijn schoenmakersbedrijf. Hij nam destijds de zaak over van Toon 
van Roosmalen, bij vele Nuenenaren welbekend, die in de Weverstraat 
zat. In de zomer van 2017 kwam zoon Sjaak in het pand erbij, als orthope-
disch schoentechnicus. Nu is het moment aangebroken dat vader en zoon 
zich volledig gaan toeleggen op schoenen op maat. Jop en Sjaak Egmond 
willen graag aan hun klanten uitleggen waarom dit betekent dat ze stop-
pen met schoen- en tassenherstel en het maken van sleutels.

“Er is de afgelopen jaren veel veran-
derd”, begint Jop. “Vroeger gingen 
schoenen jarenlang mee en als er iets 
kapot was, werden ze gerepareerd 
door de schoenmaker en nog jaren-
lang gedragen. Maar tegenwoordig 

leven we steeds meer in een weg-
werpmaatschappij, mensen lopen op 
sneakers, steeds minder op leren 
schoenen en als er iets kapot is kopen 
ze gewoon nieuwe.”

Orthopedisch maatwerk
Ook in de media verschijnen regel-
matig artikelen dat de ‘ouderwetse’ 
schoenmaker op zijn retour is. Jop: “Ik 
heb het steeds minder druk, terwijl 
Sjaak juist alleen maar meer werk 
krijgt. De vergrijzing speelt daarbij 
een rol en de samenwerking met art-
sen neemt ook steeds meer toe; men-
sen worden doorverwezen naar 
Sjaak, maar het gebeurt ook anders-
om, dat Sjaak iemand aanraadt naar 
een arts te gaan.”
Sjaak vult aan: “Ik maak schoenen, in 
samenwerking met de medisch spe-
cialist. Dat kan een schoen met een 
individueel voetbed zijn, een steun-

zool of andere schoenaanpassingen, 
semi-orthopedische schoenen of 
volledig orthopedische schoenen. Ik 
ben gespecialiseerd in volledig op 
maat gemaakte schoenen.
Het maken van maatwerkschoenen, 
waarbij we iemands voet gipsen en 
een mal maken, is een heel proces. 
Mijn vader helpt mee in de productie. 
In het proces worden materialen ver-
warmd en gevormd, dat werkt het 
beste, wanneer je daar volledige aan-
dacht aan kunt geven.”

Nauwgezet proces
Jop: “Het is nauwgezet werk en dat is 
een van de redenen dat we nu de 
winkel gaan sluiten voor reparaties, 
sleutels en aanverwante artikelen. 
Soms ben ik bezig met een mal in de 
oven en dan gaat de winkeldeur 
open en komt er een klant binnen. Je 
snapt dat dat niet werkt; ik wil met-
een de klant helpen maar kan niet zo-
maar stoppen met het proces van de 
maatschoen.” Sjaak: “Je moet echt fo-
cussen om het goed te kunnen ma-
ken en het is veel prettiger om het se-
riematig te kunnen indelen. We 
willen graag de zaak zo inrichten dat 
we per onderdeel van het proces 
kunnen werken. Dit betekent dat ik 

alleen op afspraak werk en er niet 
steeds mensen binnenlopen, zodat 
we ons kunnen blijven concentreren.”

Kleinkinderen
Er komt hiermee een einde aan een 
tijdperk voor Nuenen, maar voor Jop 
breekt er juist een betere en ook re-
laxtere tijd aan. “Ik vind het heel mooi 
om samen te werken met mijn zoon, 
ik blijf doen wat ik leuk vind, maar 
dan net even anders. In de praktijk 
betekent het ook dat ik iets minder 
vaak hier te vinden zal zijn en wat 
meer tijd kan doorbrengen met de 
kleinkinderen. Nummer vier en vijf 
zijn op komst, dus die houden me 
goed bezig!
Ik wil graag alle klanten bedanken 
voor het vertrouwen dat ze in de af-
gelopen dertig jaar hebben gehad en 
wellicht tot ziens”, besluit Jop.

Christmas shopping weekend 
Nuenen centrum
Het komende weekend staat het Nuenense centrum in het teken van 
Kerstmis, sfeer en gezelligheid. Centrummanager Henry van Vlerken: 
”Vrijdag, zaterdag en zondag is er van alles te beleven in ons centrum”.

Op vrijdag hebben we onze traditio-
nele Moonlightshoppen. Veel win-
kels zullen dan die vrijdagavond tot 
minimaal 21.00 uur open zijn. De on-
dernemers en winkeliers zullen de 
bezoekers dit weekend verwelko-
men met speciale kerstaanbiedin-
gen, hier en daar met glühwein of 
warme chocomelk en iets lekkers, 
Kerst en sfeerverlichting, gezellig 
open vuur, muziek etc.
Op zaterdag 17 december komen de 
kerstman met zijn slee en zijn 2 elfjes 
naar ons centrum. Dit jaar komt als 
verrassing ook zijn kerstvrouw mee! 
Zij zullen tussen 13.00 en 16.00 uur 
de winkels bezoeken, delen wat lek-
kers en gezonds uit en gaan graag op 
de foto met u en de kinderen.

Op zondag zullen ook diverse win-
kels een extra kerstkoopzondag heb-
ben en tussen 12.00 en 17.00 uur 
geopend zijn.
Al met al reden genoeg om dit week-
end weer naar ons gezellige centrum 
te komen.
Een extra prettige bijkomstigheid is 
natuurlijk het gegeven dat ‘Dwèrs op 
het IJs’ vanaf zaterdag open is in Het 
Park dus nog meer beleving, sfeer en 
gezelligheid in het centrum.” De 
schaatsbaan van Dwèrs op het ijs is 
bijna elke dag geopend van 10.00 - 
21.00 uur. Op eerste Kerstdag is het  
gesloten.
De ondernemers in Nuenen Centrum 
zien u graag dit weekend. Kom en 
koop Lokaal!

“Jij bent de 
parel van 
mijn ziel”

Een reis
naar 
het licht

Dwèrs op het ijs 
opent zaterdag
de deuren!
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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.

CONTAINERS AFGESLOTEN 
ROND DE JAARWISSELING
Rond de jaarwisseling gaan verschillende afvalcontainers 
op slot. Om brand en schade te voorkomen. U kunt deze 
containers dan niet gebruiken.
Vanaf 23 december worden de gele zwerfvuil afvalbakken 
afgesloten.
En van 28 t/m 2 januari 2023 zijn de papier- en kleding-
containers afgesloten.
Leg geen afval naast afgesloten containers. Als u dat doet, 
is de kans op brand en schade groter.

DRUKTE BIJ DE GLASBAK
Tijdens en na de feestdagen brengen we veel glas naar de 
glasbak.
Door de grote hoeveelheid afval rond de feestdagen, ver-
wachten we dat de glascontainers eerder vol raken. Dozen 
en tassen vol fl essen staan dan bij de glasbak. We vragen 
u om een paar dagen te wachten met het wegbrengen 
van uw fl essen tot begin januari als dat kan. Zo voorkomen 
we dat de glasbakken vol raken en lege fl essen of scher-
ven op straat terecht komen. Mocht een glascontainer 
toch nog vol zitten, belt u dan de gemeente (040-263 16 
31), zodat de bak zo snel mogelijk geleegd kan worden.

NUENEN VEILIG
Donkere Dagen O� ensief
Om u met een gerust gevoel de donkere (feest)dagen in 
te laten gaan, geven wij u de komende weken tips en in-

AFVALWEETJE
• De inzameling van oud papier op 26 december  
 (kerst) is verplaatst naar 19 december.
• Binnenkort is de nieuwe afvalkalender 2023  
 beschikbaar, raadpleeg uw Blink app of kijk op  
 www.mijnblink.nl

formatie. Meer weten of alvast wat tips lezen? Ga naar: 
www.nuenen.nl/donkere-dagen-o� ensief

Deze week: (Cilinderslot 
breken) De Bulgaarse me-
thode
Een cilinder die aan de bui-
tenzijde uit het slot steekt, 
wordt met een tang afgebro-
ken. Voorkomen door: plaats 
een veiligheidsbeslag over de 
cilinder zodat deze maximaal 3 mm uitsteekt.

NIEUWSBERICHT OVER 
DE OPVANG OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN
Voor de bewoners  van 
Vrouwkensakker is de de-
cembermaand extra zwaar. 
Zij missen de gezelligheid van 
vrienden en familie deze 
feestdagen en kunnen wel 
wat extra warmte gebruiken 
in deze donkere dagen!
Wil jij het verschil maken en 
wil jij de bewoners een mooie decembermaand bezorgen? 
Dan horen we graag hoe jij daar aan wilt of kunt bijdragen. 
Dit kan door middel van een appje, sms-bericht of e-mail 
te sturen naar: 
Mirjam de Groot (Coördinator Oekraïense vluchtelingen)
T: 06- 40654631 E: mirjam.degroot@levgroep.nl 

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

AUTOMAATJE TIJDENS DE 
FEESTDAGEN
Wilt u in de periode 23 dec. t/m 1 jan. gebruik maken van 
AutoMaatje? Laat het dan op tijd weten. Het aanvragen 
van ritten t/m 3 jan kan tot uiterlijk 22 december 2022 vóór 
13.30 uur. Het aanvragen van ritten vanaf 4 jan. 2023 kan 
weer vanaf 2 jan. 2023. Voor vragen kunt u telefonisch 
contact opnemen op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur 
via 040 711 44 62. 

TAXBUS TIJDENS DE 
FEESTDAGEN
Tijdens de feestdagen is de dienstverlening van Taxbus 
aangepast. Reizigers worden geadviseerd de ritten op tijd 
aan te melden. Reserveert u vóór woensdag 21 december 
2022, 16.00 uur, dan kan uw rit op het gewenste tijdstip 
ingeboekt worden. Reserveert u later, dan wordt samen 
met u gezocht naar een nog beschikbaar tijdstip, welke 
het dichtst ligt bij het door u gewenste tijdstip. Vaste ritten 
op feestdagen, worden uit de planning verwijderd. Klanten 
die hun vaste rit willen maken, dienen dit apart door te 
geven. Meld de ritten tijdens de feestdagen tijdig aan.
Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder (om 21.30 uur). 
Rolstoelritten zijn hierop een uitzondering. Voor rolstoel-
ritten gelden de volgende voorwaarden:
• De rit kan geboekt worden t/m woensdag 28 december 
2022, 16.00 uur via de reserveringslijn van Taxbus (0800-
0234 795).
• De ophaaltijden liggen tussen 00.30 en 01.30 uur. Van-
wege de beperkte beschikbaarheid van rolstoelbussen in 
de nieuwjaarsnacht kan het voorkomen dat reizigers niet 
precies op het gewenste tijdstip worden vervoerd.
• In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één 
(sociaal of medisch) begeleider meereizen.
Meer informatie: www.taxbus.nl.

ENERGIETOESLAG VOOR 
GROTERE GROEP INWONERS
De gemeente Nuenen maakt de 
energietoeslag beschikbaar voor 
een grotere groep inwoners. De 
verruimde energietoeslag 2022 is 
nog tot 31 januari 2023 aan te vra-
gen. De energietoeslag is 650 of 
1300 euro, afhankelijk van het in-
komen.

Verruiming 
De energietoeslag was al beschikbaar voor inwoners met 
een inkomen tot 120 procent van de bijstand. De energie-
toeslag van 1300 euro is nu ook beschikbaar voor de vol-

gende groepen; 
• Studenten met een zelfstandige woonruimte die zelf 
de energierekening betalen.
• Jongeren die noodzakelijk uitwonend zijn en zelf de 
energierekening betalen. 
• Alleenstaande ouders met een inkomen tot € 1.614,95.
De energietoeslag van 650 euro is nu ook beschikbaar 
voor: 
• Inwoners met een inkomen tussen de 120 en 130 pro-
cent van de bijstandsnorm. 

Meer informatie
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de energietoe-
slag? Bekijk de normen op onze website www.nuenen.nl/
energietoeslag
Hier kunt u ook meteen de energietoeslag aanvragen (tot 
31 januari 2023).

BANDEN OP SPANNING
zaterdag 10 december tijdens de actie: Banden Op Span-
ning heeft mevrouw Swinkels haar banden gratis op de 
juiste spanning la-
ten zetten. Ze is 
blij met de actie. 
Minder brandstof 
verbruik, veiliger 
rijden en CO2 be-
sparing. Een zeer 
geslaagde actie!

HOORZITTING
BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE 
ALGEMENE KAMER
Op maandag 19 december is er een hoorzitting van de 
Algemene kamer van de commissie voor de bezwaarschrif-
ten in het gemeentehuis.
1. Om 19.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 8 augustus 2022 waarbij is besloten een aanvraag 
subsidie afkoppeling hemelwater af te wijzen.
2. Om 20.00 het bezwaar ingediend tegen het besluit van 
28 juli 2022 waarbij is besloten een omgevingsvergunning 
te verlenen voor het kappen van een boom nabij Molvense 
erven 63A.
3. Om 20.30 uur de bezwaarschriften ingediend tegen 
het besluit van 13 oktober 2022 waarbij is besloten een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van 
een kunstwerk aan de Gerwenseweg te Nuenen.
De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

RAADSVERGADERING
Op 15 december om 19.30 uur is er 
een raadsvergadering in de raadzaal 
van Het Klooster.
De vergadering is live te volgen via 
www.nuenen.raadsinformatie.nl en 
wordt live uitgezonden via LON TV.

  

VERGUNNINGEN PERIODE 
06-12-2022 EN 12-12-2022
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de 
volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
De Vlos 12 Dakkapel
Hoge Brake 3 Aanpassen constructie
De Huufkes 66 Wijzigingen van het gebruik   
 ten behoeve van autohandel
Laar 13 Uitbreiding en aanpassing

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Laar 11 Uitbreiding
Voirt 19 Dakkapel
Opwettenseweg 132 Brandveilig gebruiken van   
 een locatie
Marijkestraat 10 Dakkapel en nokverhoging
Geldropsedijk 23 Uitbreiding en modernisering

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

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

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

KUNSTSTOF 
DAKBEDEKKING

ZINKWERKEN

BITUMINEUZE 
DAKBEDEKKING

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

SHINGLES

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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
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iedere schoolvakantie vaste prik!
cacaofabriek.nl/kidz

24DEC t/m 8JAN

SLEC
HTS

€7,50

 2 A

   

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

Voor als het goed moet zijn!

Bello Louisiana
"Gevulde Portobello" ...........................p/stuk 3,25

Mini stampot: Buffetjes
"Kant en Klaar, eigen keuken" ......................... 6,95

4 Varkensfi let lapjes  ....................... 5,95
Rookworsten  ............................  2 stuks 5,95
Runder Hamburgers  ..........  4 stuks 5,95

Cervelaatworst +
Boterhamworst  ...............  2x100 gr 3,65

OP BROOD

KOOPJE

MAALTIJD

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Gevraagd personeel:  
 • Ervaren dakdekker
 • Leerling dakdekker 

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

of 06-55701584 / 06-20539544
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Kunsthandel Art Dumay 
neemt Collectioneurs.nl over
Kunsthandel Art Dumay is de nieuwe eigenaar van Collectioneurs.nl. 
Door de overname van het failliete online kunstplatform kunnen verza-
melaars van kunst hun verzamelingen online blijven kopen en verkopen.

Enkele weken na de faillietverklaring 
van Collectioneurs.nl heeft de cura-
tor overeenstemming bereikt met 
kunsthandel Art Dumay. Voor de 
Nuenense kunsthandelaren Paul en 
Melanie Dumay is dit een mooie uit-
breiding van hun bedrijf.

Platform voor en door verzamelaars
Collectioneurs.nl is een website waar 
verzamelaars hun objecten kunnen 
verkopen en nieuwe werken kunnen 
aankopen. Het is niet bieden, maar 
kijken en kopen. De webshop ont-
stond na het succes van MuseumDe-
potShop.nl waar musea hun ontza-
melde objecten konden herbestem-
men. Collectioneurs.nl richtte zich 
juist op die particuliere verzamelaar 
die zijn collectie wilde uitbreiden of 
ontzamelen.

Art Dumay
Eigenaresse Melanie Dumay is blij 
met de kans om Collectioneurs.nl 
nieuw leven in te blazen. “Wij verko-
pen onze kunst al ruim vijfentwintig 
jaar via onze showroom, onze eigen 
webshop en diverse online-veilingsi-
tes over de hele wereld. We zien dat 
mensen tegenwoordig graag online 
zoeken naar kunstwerken die hen in-
spireren. En ze willen ook graag dat 
de verzamelingen die ze willen ver-
kopen, via een betrouwbare partij 

bemiddeld kunnen worden. Die ken-
nis en ervaring hebben wij al in huis 
en door Collectioneurs.nl kunnen we 
in Nederland nog meer verzamelaars 
de mogelijkheid bieden om kunst te 
kopen of te verkopen”. 
Art Dumay heeft naast een eigen 
showroom ook een lijstenmakerij, 
taxatieservice en restauratieatelier. 
Via diverse online platforms, zoals ex-
clusieve veilingen op Catawiki en de 
internationale sites Artsy en 1StDibs 
bemiddelen zij onafhankelijk tussen 
kopers en verkopers van kunst. Daar-
mee bereikt Kunsthandel Art Dumay 
de hele markt, van Europa tot de Ver-
enigde Staten en Azië.

Levend Kerstverhaal

Een reis naar het licht
Wat fijn dat we weer mogen! Op zaterdag 17 december is het zo ver, de 
prachtige locatie, de Weverkeshof in Nuenen wordt omgetoverd tot Beth-
lehem. Bijzonder om als bouwer, speler, gids of cateraar een reis te maken 
door de tijd van nu naar het jaar nul. Met mooie decors, attributen en kle-
ding wordt een Romeinse sfeer gecreëerd. Voor de 13e keer wordt het Le-
vend Kerstverhaal gespeeld in de week voor kerst. Ook dit jaar verrast het 
verhaal je met nieuwe elementen. Al ben je vaker geweest, er is altijd 
weer iets nieuws! Er wordt net als andere jaren weer een link gelegd naar 
de actualiteit. Daarover nog niets, wij nodigen je uit om te komen en de 
reis te maken. De reis naar het licht.

Meer dan 100 vrijwilligers zetten zich 
in om het Kerstverhaal tot leven te 
brengen. Als bezoeker wordt je on-
der de bezielende leiding van je gids 
geleid langs diverse scènes, over 
donkere paden met schaarse verlich-
ting, fakkels en kaarsen. Rond 17.00 
uur staan alle spelers klaar en worden 
de eerste groepen binnengelaten. 

De laatste groep vertrekt om 20.00 
uur voor een rondgang, die eindigt in 
de herberg, waar het gezellig en 

Dwèrs op het ijs opent  
zaterdag de deuren!
Jaaaa, eindelijk is het zover: vanaf zaterdag 17 december kan er ge-
schaatst worden bij Dwèrs op het ijs in het Park! Om 13.00 uur geeft wet-
houder Sandor Lowik het startschot voor de allereerste editie van Dwèrs 
op het ijs. Dat je fantastisch kunt schaatsen op onze duurzame schaats-
baan, bewijzen top-kunstijsschaatsers Chelsea Verhaegh en Sherim van 
Geffen daarna. Hierna kan het schaatsplezier voor jong en oud beginnen, 
de start van drie prachtige weken. Want ook in ons Wintercafé is er ge-
noeg te doen!

Het kan bijna niemand meer ontgaan 
zijn dat er iets op komst was in het 
Park; ruim een week is er knetterhard 
gewerkt om Dwèrs op het ijs neer te 
zetten. Velen zijn in die periode al een 
keer nieuwsgierig de tent binnenge-
lopen om sfeer te proeven. De reac-
ties waren unaniem dolenthousiast. 
En daar zijn we beretrots op!

Volop activiteiten
Bijna alle dagen kan er geschaatst 
worden op onze schaatsbaan. 

De entree voor de schaatsbaan be-
draagt € 4,-. Daarvoor kun je de hele 
dag tijdens openingstijden op onze 
baan terecht. Je bent welkom met je 
eigen schaatsen, zorg er wel voor dat 
ze goed scherp zijn, dat is belangrijk 
om goed vooruit te komen op onze 
baan. We hebben daarnaast een rui-

me hoeveelheid scherpe schaatsen 
te huur voor € 4,- per paar.

Openingstijden
De schaatsbaan van Dwèrs op het ijs 
is bijna elke dag geopend van 10.00 - 
21.00 uur. Op eerste Kerstdag zijn ze 
gesloten. Soms is de baan gesloten 
vanwege andere activiteiten. 

Op www.dwersophetijs.nl/program-
ma vind je al onze activiteiten en de 
precieze openingstijden. We zijn 
open tot en met zondag 8 januari 
2023.

Schoolschaatsen
In de eerste week zijn alle basisscho-
len van de gemeente Nuenen uitge-
nodigd voor het Jumbo Ton Grim-
berg schoolschaatsen. De kinderen 
krijgen na afloop van de sportieve in-

spanning ook nog warme chocolade-
melk van Jumbo Ton Grimberg en 
een worstenbroodje van bakkerij 
Godfried de Vocht. Als dat geen goe-
de start is van de kerstperiode.

Van Binsbergen Trio 
De gouden keeltjes van het Van Bins-

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

Schaatsen slijpen!Schaatsen slijpen!

bergen Trio gaan zaterdag 17 decem-
ber ’s avonds wonderwel goed sa-
men met rollende bingoballen. 

Hoe dat eruit ziet? Zorg dat je erbij 
bent voor het antwoord. Aan de balie 
bij Jumbo Ton Grimberg zijn (bij het 
schrijven van dit bericht) nog kaart-
jes te koop voor deze avond (à € 10,-).

Dwèrs FluitQetelschuiffestijn
Een andere aanrader is ons program-
ma het Dwèrse FluitQetelschuiffes-
tijn op vrijdagmiddag 30 december. 
Curling met fluitketels, want we doen 
dingen graag net iets anders bij 
Dwèrs op het ijs. 
Je kunt je via onze website (www.
dwersophetijs.nl) nog inschrijven 
met een team van vier personen voor 

deze ludieke dag vol spelplezier, ge-
zelligheid, hilariteit en sportiviteit. 
Wees er snel bij, want het toernooi 
loopt snel vol! Toeschouwers zijn 
deze dag ook van harte welkom in 
ons Wintercafé.

En meer, veel meer
Dit is maar een kleine greep uit wat 
we de komende weken voor jullie in 
petto hebben. We gaan ook silent 
discoschaatsen, een Top2000-pub-
quiz doen, Keezen, een Stef Stuntpi-
lootavond spelen, gezellig borrelen 
en dansen op de hits die onze huis-DJ 
De Oorzaak door de speakers laat 
schallen.
Wij kunnen niet wachten om jullie te 
mogen begroeten bij Dwèrs op het 
ijs. Tot daar!

Scouting Panta 
Rhei bakt ze  
weer bruin!
Op oudjaarsdag bakken de leden 
en vrijwilligers van scouting Panta 
Rhei weer oliebollen! Na twee jaar 
onderbreking door corona wordt 
dit de zevende keer dat ze dit doen. 

De opbrengst gebruikt de groep om 
de kachel van de blokhut te kunnen 
laten branden maar ook om in juni 
een stoer junior-survival weekend 
voor de jeugdleden te organiseren. 

Hebt u zin in lekkere vers gebakken 
oliebollen? Bestel ze dan bij één van 
de leden of kom op 31 december tus-
sen 10.00 en 15.00 uur naar de blok-
hut op de Pastoorsmast 12.

warm is. Er is muziek, hete chocola-
demelk en glühwein. Kortom zeker 
een bezoek waard!
Het Levend Kerstverhaal vindt plaats 
op Dorpsboerderij Weverkeshof aan 
de Jhr. Hugo van Berckellaan te Nue-
nen (t.o. het gemeentehuis). Starttijd: 
tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Er 
wordt € 2,- pp tolgeld gevraagd, kin-
deren tot 4 jaar gratis. Het Levend 
Kerstverhaal is een initiatief van de 
Nuenense kerken, in samenwerking 
met Dorpsboerderij Weverkeshof.
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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

&
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Kerstsamenzang door Nuenens 
Mannenkoor en Cantabile
Op zondag, 11 december vond in de Regenboogkerk de traditionele 
kerstsamenzang plaats van het Nuenens Mannenkoor, dit keer in samen-
werking met het Interkerkelijk koor Cantabile. Met een dergelijke kerst-
samenzang wil het Nuenens Mannenkoor een bijdrage leveren aan het 
sociaal-cultureel en maatschappelijk leven in Nuenen. Vandaar dat de 
toegang tot deze samenzang gratis was maar dat er wel een vrijwillige 
bijdrage werd gevraagd voor een lokaal goed doel.

Het goede doel dit jaar is het bijna 
thuis-huis Latesteyn. Deze instelling 
zorgt voor een liefdevolle begelei-
ding van patiënten, die in de eindfase 
van hun leven zijn beland. In een kor-
te presentatie werd dit door Marc 
Muthumaricar nog eens extra onder 
de aandacht van het aanwezige pu-
bliek gebracht.

In een goed gevulde Regenboogkerk 
werden de aanwezigen actief bij het 
concert betrokken. Het heet immers 
niet voor niets samenzang. Via digi-
taal gepresenteerde teksten was het 
voor iedereen mogelijk om mee te 
doen, hetgeen ook enthousiast ge-
beurde. 
Daarnaast verzorgden beide koren 
ook een aantal traditionele kerst-
nummers. Het Nuenens Mannenkoor 
bracht onder leiding van Paul Hotter-
beekx Weinachtsglocken, Heilige 
Nacht, Panis Angelicus, Joy to the 
World en uiteraard mocht het ultie-

me kerstlied Stille Nacht niet ontbre-
ken.
Het Interkerkelijk Koor Cantabile on-
der leiding van Jelle Everhardus wist 
het publiek te verblijden met In de 
nacht gekomen, Wij staan aan een 
kribbe, Born in the light of the World 
en Kind ons geboren.
Dat het programma, samen met de 
meezingnummers, goed in de smaak 
viel, mocht blijken uit het ruime ap-
plaus, dat de koren ten deel viel. De 
na afloop gehouden collecte voor 
het goede doel leverde een bedrag 
op van ruim € 600,- voor Latesteyn. 
Daarmee ook invulling gevend aan 
de kerstgedachte, dat we er voor el-
kaar moeten zijn. Waarvoor we alle 
gulle gevers hartelijk danken.

Het Nuenens Mannenkoor en Inter-
kerkelijk Koor Cantabile wensen u al-
len fijne, sfeervolle en vredige feest-
dagen en een gelukkig en gezond 
2023.

Borrel rondom de Kerstboom
Zondag 18 december is het weer tijd voor ‘Borrel rond de Kerstboom’ bij 
Café Ons Dorp. Het is al jaren een traditie om zo vlak voor het einde van 
het jaar elkaar bij deze mooie kerstboom fijne feestdagen te wensen. Dit 
jaar is er gekozen om de borrel door te trekken naar de wintertuin van 
Café Ons Dorp, hier kan men vanaf 14.00 uur terecht voor een Glühwein, 
biertje of wat anders lekkers.
 
X-mas SING-a-LONG
Speciaal voor deze middag zorgen 
Leo & Friends voor gezellige en sfeer-
volle kerstmuziek waarbij niet alleen 
door de diverse solisten maar ook 
door het publiek volop meegezon-
gen mag worden.
 
Verkoop voor het goede doel
Om de kerstgedachte niet te verge-
ten is er ook dit jaar een goed doel 
gekoppeld aan deze borrel. Deze 
middag wordt er o.a. Glühwein en 
soep verkocht waarbij de totale op-
brengst ten goede komt aan het 
team ‘Samen met Anja naar de top!’. 

Zij gaan in 2023 de Alpe D’Huzes be-
klimmen en zamelen hiermee geld in 
voor KWF.

Winterjas en sjaal
De borrel rond de Kerstboom is bui-
ten, in de wintertuin van Café Ons 
Dorp, en daarom een tip om je warm 
aan te kleden. Bij extreem weer zul-
len we echter uitwijken naar binnen. 

Wees in ieder geval welkom op zon-
dag 18 december vanaf 14.00 uur bij 
Café Ons Dorp voor een gezellig sa-
menzijn.

Nuenenaren uit alle continenten, 
geboren in 1953, worden gezocht
In Italië, België, Duitsland en Spanje is gezocht en gevonden. Op zaterdag 
15 april 2023 gaan we de gezamenlijke verjaardag vieren, want volgend 
jaar worden de 1953-ers allemaal 70. 

Tot nu toe hebben wij circa 70 aan-
meldingen, maar wij zijn nog op 
zoek. Alle Nuenenaren uit 1953, die 
op een van de lagere scholen in Nue-
nen, Gerwen of Nederwetten heb-
ben gestudeerd, of niet hebben ge-
studeerd, zijn welkom. Wanneer je op 
de bewaarschool hebt gezeten, telt 
dat natuurlijk ook mee. Dus meld je 
aan of geef ons mogelijke kandida-
ten door zodat wij met zoveel moge-
lijk  mannen en vrouwen onze 70e  
verjaardag kunnen vieren.
Aanmelden kan bij:
Leo van Tien: GSM 06-54675242 of e-
mail leovantien53@gmail.com

Kerstmarkt bij Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats
Gaat u komend weekend ook even naar de kerstmarkt bij het hobbycen-
trum in Nuenen? Dat kan aanstaande zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Het accent ligt uiteraard op sfeermakers voor de kerst, waaronder betaal-
bare bloemstukjes en decoratiespullen, gemaakt van allerlei materiaal. 
Ook staan er houten kerstbomen klaar, van groot tot klein. Zoals bekend, 
kunt u bij Park 63b altijd binnenlopen voor een leuk cadeautje/surprise, 
zoals een vogelnestkastje, een voederhuisje voor in de tuin of op het bal-
kon, houten speelgoed of een gezelschapsspel. Zaterdag staat dit ui-
teraard ook weer klaar voor de verkoop.

Gemaakt door eigen leden
Bijna alles wat u op de kerstmarkt ziet 
is, met veel gevoel voor creativiteit, 
gemaakt door de eigen leden. De op-
brengst wordt dit jaar volledig ge-
bruikt voor het afbouwen van de 
nieuwe houttimmerwerkplaats (le-
den doen dat zelf en zijn daar nu druk 
mee bezig) en de herinrichting van 
het huidige gebouw zodat een aantal 
groepen wat meer ruimte krijgt en er 
mogelijkheden komen voor nieuwe 
hobby’s.

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
vervult al meer dan 25 jaar een be-
langrijke rol in ons dorp, zowel in 
creatief als in maatschappelijk op-

zicht. Met uw aankoop op de kerst-
markt, hoe klein ook, helpt u ons 
Nuenense hobbycentrum draaiend 
te houden. En u krijgt er, naast een 
goed gevoel, iets moois voor terug! 
Kom dus even langs als u tijd heeft. 
En uiteraard mag u gewoon komen 
genieten van een kop koffie met een 
versgebakken wafel, mét of zonder 
slagroom. U bent van harte welkom!

De kerstmarkt vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 17 december van 11.00 tot 
16.00 uur. De ingang van het Nue-
nense hobbycentrum ligt aan Park 
63b, schuin tegenover de Clemens-
kerk. Voor meer informatie: www.
dorpswerkplaatsnuenen.nl

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
NOW ART

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. • Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.
• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

NC Cadeaubon 10 wk39 2020.indd   1
NC Cadeaubon 10 wk39 2020.indd   1

26-10-20   14:3726-10-20   14:37

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. • Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. • Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl

NOW ART

NC Cadeaubon 7 wk39 2020.indd   1NC Cadeaubon 7 wk39 2020.indd   1
26-10-20   13:5226-10-20   13:52

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl

NOW ART
• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

NC Cadeaubon 5 wk39 2020.indd   1
NC Cadeaubon 5 wk39 2020.indd   1

26-10-20   13:2926-10-20   13:29

Deelnemer 
Centrum
Cadeaubon

NC Sticker A6 deelnemer wk45 2020.indd   1NC Sticker A6 deelnemer wk45 2020.indd   1 03-11-20   10:1903-11-20   10:19

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
NOW ART

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. • Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.
• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

NC Cadeaubon 10 wk39 2020.indd   1
NC Cadeaubon 10 wk39 2020.indd   1

26-10-20   14:3726-10-20   14:37

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. • Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. • Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl

NOW ART

NC Cadeaubon 7 wk39 2020.indd   1NC Cadeaubon 7 wk39 2020.indd   1
26-10-20   13:5226-10-20   13:52

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl

NOW ART
• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

NC Cadeaubon 5 wk39 2020.indd   1
NC Cadeaubon 5 wk39 2020.indd   1

26-10-20   13:2926-10-20   13:29

Deelnemer 
Centrum
Cadeaubon

NC Sticker A6 deelnemer wk45 2020.indd   1NC Sticker A6 deelnemer wk45 2020.indd   1 03-11-20   10:1903-11-20   10:19

Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon

Bonte avond CV de Wetters
Op vrijdag 13 januari organiseert CV De Wetters de eerste Bonte Avond 
van ons carnavalsseizoen. Een avondvullend programma vol muziek, 
kletsers in de ton en veel entertainment in onze residentie Lokaal Royaal 
(MFA, de Koppel te Nederwetten).

Tonproaters deze avond zijn: Rob 
Scheepers (Helmond), Paul Timmer-
mans, Andy Marcelissen en Berry 
Knapen. De groepen Kuub en 
Dèvèltop zorgen voor muzikaal amu-
sement, en verder zijn er optredens 
van onze Oud-Prinsen en de Dames 
van de Raad. En niet te vergeten de 
Spetters van de Wetters.

De zaal gaat open om 19.00 uur en 
het programma zal beginnen om 
19.30 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar 
bij de kantine van R.K.V.V. Nederwet-
ten, Kapsalon Hair & There, Michel 
Verhoeven (Koppel 13) of bij John 
van der Velden (Brederostraat 9, Nue-
nen) en kosten € 15,- per stuk.

Martje Jansen-van Grotel: GSM 06-
18462230 of e-mail martjejan-
sen1953@gmail.com
Hennie Merks: GSM 06-19361967 of 
e-mail hmerks@onsnet.nu

SOEP, SORES EN 
SOELAAS  
 
De zonnebloemen van Vincent ston-
den in een vaas   
Na de aanval met tomatensoep  

Was die niet meer zichtbaar helaas 
Wat restte was een enorme troep  

Ook de Mona Lisa van Da Vinci bleef 
niet gespaard 
Behorend tot een andere schilderij-
engroep  

Moest zij genoegen nemen met een 
taart 
Blauwe graffiti was er voor Andy War-
hol’s soepblikken  

Allemaal acties “voor een betere aar-
de” 
Kun je dan niet beter op iets anders 
mikken 
Als deze kunstwerken van grote 
waarde?   

©Joke van Overbruggen   

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

Ook een leuke hobby?

Franc en Lisa Baggen
Dit keer een hobby van twee Nuenenaren. 
Het is heel bijzonder als je een hobby sa-
men kunt delen, en zeker als dit ook nog je 
eigen dochter is. Zo werd Lisa enkele jaren 
geleden door de hobby van haar vader 
Franc Baggen gegrepen; verzamelen van handgemaakte kerstornamenten 
van glas. 
Samen zijn ze hier nu ruim tien jaar mee bezig. Dit begon in eerste instantie 
bij Franc uit gemakzucht; hij vond het makkelijker om een vogel op een knij-
per in de kerstboom te hangen, dan een ronde kerstbal. Het begon met één 

zwaan en nu is er een hele verzameling bij 
elkaar van ruim duizend vogels. Niet al-
leen zwanen, maar ook uilen en papegaai-
en. Ze kopen (of krijgen) deze onder meer 
uit Nederland, Duitsland, België, Polen en 
Canada. Voor elke vogelgroep is er een 
aparte kerstboom. Van de verzameling 
heeft Franc een logboek gemaakt. Een 
nieuw thema is de verzameling van dieren 
uit de zeewereld. Er is ook een boom vol 
met pieken. 'We zijn er het hele jaar mee 
bezig, al is het maar om na de kerst de or-
namenten met korting te kunnen kopen'', 
zegt Franc.
Enkele weken voor de kerst wordt er tijd 
vrij gemaakt om samen de dozen van de 
zolder te halen, de ornamenten uit te stal-
len en een plan te maken hoe de bomen 
(zeven grote en kleinere bomen) samen in 

te hangen. Inmiddels woont Lisa op zichzelf en heeft zij haar eigen verza-
meling ornamenten opgebouwd; glazen robots en skulls. Ze is altijd al ge-
fascineerd geweest door mooi versierde doodskoppen, en de robots geven 
haar een gevoel van jeugdnostalgie. Voor haar horen mooie versieringen bij 
Kerst. Lisa; ''Ík ben zelf met kerst geboren dus iedereen weet waarmee ze mij 
blij kunnen maken met mijn verjaardag''. 

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

Jip & Janneke: ernstige  
bodemverontreiniging in groen Gerwen
Jip en Janneke zijn de beroemdste kleuters van ons land. Dicht bij huis 
hebben zij het altijd prima naar hun zin. Jip en Janneke zijn vorige week 
in Nuenen komen wonen. Ze fietsen en steppen door de lanen en dreven 
en stampen in grote warterplassen. Ze vinden het keileuk hier in onze ge-
meente. Schaatsen in het Park, een Italiaans ijsje eten en lekkere oliebol-
len smikkelen bij de kiosk tegenover Het Klooster. Wat is dat nou weer, 
een klooster? En een kiosk… 

Een kiosk is een houten gebouwtje 
dat op een pleintje staat waar meest-
al bloemen, kranten en sigaretten 
verkocht worden. Slim meisje, die 
Janneke. Zij schudde dat spontaan 
uit haar mouwtjes. Ik zie geen siga-
retjes of bloemetjes, zei Jip. Nee, nee, 
in Nuenen wordt de kiosk gebruikt 
om muziek in te maken. Het is een 
koepeltje, een muziekkoepeltje. Wat 
een klooster is zoek ik zelf wel uit, 
dacht Jip. 
Jip gooide het stiekem over een an-
dere boeg. Zullen we het eens over 
voetbal hebben, over het voetbal van 
Oranje… Doe maar dichter bij huis, 
wij wonen hier in de gemeente Ger-
wen, Eeneind, Nederwetten en Nue-
nen. 
Snel even door het Eindhovens Dag-
blad gebladerd. De uitslagen leest Jip 
hardop voor en Janneke luistert. Jip 
kan al goed lezen. Nuenen wint met 
3-1. Het Eeneindse EMK verliest met 
4-2. Nederwetten schiet geen bal in 
het netje en komt met een nederlaag 
van 2-0 terug uit Loosbroek.  Gerwen 
wint dik verdiend met 3-0 van Lies-
hout. De Gerwense dames zeggen 
dat ze met 7-0 gewonnen, geloof jij 
dat Janneke? Jaja, die meiden die 
kunnen heel goed voetballen. Ik ga 
als ik groot ben ook op voetbal in 
Gerwen. In Gerwen lopen hele knap-
pe jongens rond. Jip weet niet wat hij 

moet zeggen tegen Janneke. Hij zit 
even met zijn mondje vol met tand-
jes…
Jip en Janneke lopen langs het ge-
meentehuis aan de Papenvoort. Daar 
oefenen medewerkers om alles wat 
héééél moeilijk is in eenvoudige 
woordjes op te schrijven. De meester 
noemt het Jip-en-Janneke-taal. Alle 
mensen letten goed op. Het eerste 
werkstuk is gereed. Het is hartstikke 
duidelijk. Duimpje omhoog en duim-
pje omlaag. Jip en Janneke snappen 
er niks van, geen sikkepit…
Ze fietsen donderdag naar het Kloos-
ter, daar komen volksvertegenwoor-
digers bij elkaar. Jip en Janneke ho-
pen dat die knappe koppen het wel 
begrijpen. Donderdag 15 december 
om half acht ’s avonds. Komen jullie 
ook, roepen Jip en Janneke in koor.  

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Cees“Jij bent de parel van mijn ziel” 
 
Afgelopen zondagavond: een vol Van Goghkerkje en velen die thuis via 
livestream de bijeenkomst mee beleefden rondom 28 kinderen die met 
lichtjes, gedichten en muziek herdacht werden. 
 

Foto’s Frank van Welie / LON

Wereldlichtjesdag Nuenen rond-
om het thema 'Parels'.
Die ene schelp uit duizenden omvat 
een ongelooflijk mooie glanzende 
schat
Iets dat zo uniek is, zo bijzonder laag 
op laag gegroeid, gevormd tot een 
wonder
Alle kleuren in het parelmoer weerspie-
gelen jouw worden, jouw zijn en al je 
dromen nu ik jouw liefde eventjes door 
heel mijn lijf voel stromen
 
Dit gedicht schreef ritueelbegeleider 
Michelle van Hout als inleiding op 
het thema. Zij noemde om 19.00 uur 
de namen van alle kinderen en daar-
na staken alle familieleden om beur-
ten een kaarsje met een pareltje aan 
voor hun kind/broer/zus/kleinkind. 
In het parelmoer van een schelp 
stond de naam geschreven.
De strekking van haar overweging 
hierna was:
“Dat lieve kind dat je moet missen 
koesterde je al vanaf het allereerste 
moment dat het in wording was. Het 
was gelijk je pareltje en die parel 
werd alleen maar mooier in al je wen-
sen en dromen, laagje voor laagje 
groeide dat verlangen.
 
Op zo’n dag als vandaag komen vele 
gedachten weer boven, ga je terug 
naar dat uur, dat moment van verlies 

en voel je misschien zelfs de absolute 
radeloosheid van toen, toen je op 
slot zat in je verdriet en alle grond on-
der je voeten werd weggeslagen.
Toen er een periode volgde waarvan 
je niet wist of er nog iets van kwaliteit 
van leven zou bestaan, wanneer je 
dat weer zou mogen voelen, en of de 
omgeving daar ooit iets van zou be-
grijpen. 
 
Zo’n diepe rouw voelen en doorle-
ven, dat is een teken dat je in staat 
bent om liefde te geven en liefde te 
ontvangen. Dat is geen teken van 
zwakte of uit balans zijn, maar is een 
teken van beschikken over emotio-
nele veerkracht. Het woord veer-
kracht geeft het al aan: de ene keer 
zet je 2 stappen vooruit maar daarna 
zet je soms weer 3 stappen terug. Een 
andere keer zet je 2 stappen vooruit 
en zet je maar 1 stapje terug. Het is 
een lang traject, dat kan ook niet an-
ders.
Daar heb je wel mensen in je omge-
ving voor nodig, bij wie je keer op 
keer een luisterend oor vindt: men-
sen die jou onvoorwaardelijke liefde 
geven en een gevoel van verbonden-
heid. 
Mensen die dat blijven doen, ook als 
je steeds opnieuw je boosheid, woe-
de en verdriet uit over wat er is ge-
beurd. Mensen die daar niet bang 
voor zijn, maar die jou dragen. Want 
alleen dán kun je dat immense verlies 
in je leven verweven en ook letterlijk 
overleven.”
 
Naast de kaars met de parel en de 
schelp met naam, was er als ode aan 
ieder kind ook een tulpenbol om na 
de vorst te poten. In de natuur is nu 
veelal naar binnen gekeerd en terug-
getrokken, vanaf Kerst gaan de da-
gen weer lengen en gaat in het voor-

Het Ouderenfonds deelt samen met 
vele vrijwilligers feestelijke kerstboxen 
uit aan ouderen in gemeente Nuenen
Veel ouderen voelen zich in de donkere dagen rond kerst eenzaam. Hun 
wereld is kleiner door het verlies van een partner of omdat ze minder 
makkelijk op pad kunnen. Daarom maakt het Ouderenfonds samen met 
lokale vrijwilligers én Nederlands cabaretière, zangeres en actrice Karin 
Bloemen dit jaar duizenden ouderen blij met een kerstpakket aan de 
deur.

Het echtpaar van Es ontvangt een kerst-
box tijdens de actie in 2020

In het pakket zit alles om kerst thuis 
zo gezellig mogelijk te maken. Iets 
leuks, iets lekkers en iets om te delen. 
Lokale vrijwilligers uit onze gemeen-
te bezorgen de box en maken een 
praatje, begeleid door een Kerstman 
of koor. Met dit persoonlijke en vrolij-
ke contactmoment creëren we een 
waardevolle herinnering.

Duurzame ontmoeting 
Al zeventien jaar organiseert het Na-
tionaal Ouderenfonds kerstdiners 
voor eenzame ouderen bij Van der 

Valk restaurants door heel Neder-
land. Dit jaar vinden deze diners he-
laas niet plaats. Met de feestelijke 
kerstbox biedt het Nationaal Oude-
renfonds een passend alternatief. 
Door samen met plaatselijke vrijwilli-
gers de kerstboxen te bezorgen reali-
seert het Ouderenfonds een duurza-
me ontmoeting en extra aandacht 
voor ouderen in deze vaak moeilijke 
periode. Het uitdeelmoment wordt 
op veel plekken aangekleed met een 
programma, zoals een kerstlunch of 
muziek.

Over het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich 
samen met partners, donateurs en 
vrijwilligers in voor een samenleving 
waarin geen enkele oudere zich een-
zaam hoeft te voelen. Onze activitei-
ten zijn laagdrempelig en gericht op 
ontmoeting. Zo helpen wij ouderen 
om op een actieve manier ouder te 
worden. Ook stimuleren we de sa-
menleving om een leeftijdsvriende-
lijke omgeving te zijn. Want ouder 
worden doe je samen!

 
 

Factsheet do’s en don’ts bodemverontreiniging Kerkakkers/Gerwenseweg te Gerwen 

 

jaar alles langzaam weer open. In het 
vroege voorjaar opent ook deze bol 
laagje voor laagje tot een parel van 
een witte tulp, die groeit naar het 
licht! 
Heel bijzonder was de uitzonderlijk 
mooie muzikale omlijsting! De Nue-
nense singer/songwriter Joep Hoe-
demakers en pianist Roger Smilde 
zouden elkaar muzikaal af gaan wis-
selen. Ze ontmoetten elkaar zondag-
middag voor het eerst en gingen sa-
men oefenen. Wat bleek: elke ballad 
van Joep, die zichzelf op akoestische 
gitaar begeleidt, kon Roger gelijk ook 
op de piano begeleiden, o.a. Visiting 
hours, Tears in Heaven. Bedankt na-
mens iedereen, dit samenspel was 
ontroerend!
 
Dank aan Stichting Two Tone, onder 
wiens vlag dit project kon worden 
uitgevoerd, dank ook aan de vrijwilli-
gers van het Van Goghkerkje en van 
de LON die de livestream realiseer-
den, alle mensen achter de scher-
men. En hartelijk dank aan de ORT 
Nuenen en aan de Gemeente Nue-
nen die het financieel mogelijk heb-
ben gemaakt om op déze wijze, met 
deze muzikale omlijsting samen te 
kunnen komen.

Steeds minder 
mensen doen  
vrijwilligerswerk
Het aantal mensen dat vrijwilligers-
werk doet, is in 2021 verder gedaald. 
In dat jaar zei 39 procent in de afgelo-
pen twaalf maanden zich ten minste 
één keer vrijwillig te hebben ingezet 
voor een organisatie of vereniging. 

Tien jaar eerder was dat nog 51 pro-
cent, en in 2020 44 procent. De afna-
me tussen 2020 en 2021 was vooral 
te zien bij vrijwilligerswerk op school, 
in het jeugdwerk en voor culturele 
verenigingen. Dat blijkt uit nieuwe 
cijfers van het CBS.
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  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.

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

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.

Het afscheid is op vrijdag 16 december om 14.30 uur in
crematorium 't Laar, Oranjelaan 54 te Beek en Donk.

Frans Sprik
echtgenote van

cMariahout, 8 december 20225 Eindhoven, 20 december 1934

Will Sprik-Phiferons

Met heel veel verdriet nemen we afscheid van ons mam,
schoonmoeder en oma

Je was al eerder heengegaan
dan je afscheid had genomen,

maar je laat ons gelukkig pas achter
nadat je ons ontzettend veel liefde hebt gegeven.

Correspondentieadres: coöperatie DELA t.a.v. Familie (Will) Sprik
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

Irene en Auke Jan
Sterre, Sophie, Roos

(c 1988)

Onze grote dank gaat uit naar "Ouderen Landgoed Grootenhout"
waar mama de laatste 6 jaar met zo veel plezier gewoond heeft

en waar ze met veel liefde verzorgd werd.

Voor altijd in ons hart.

Jeroen en Morena
Sanne

Trotse ouders Trotse ouders 
Christian Messerschmidt & Nancy Otten Christian Messerschmidt & Nancy Otten 

Europalaan 230  5672 CD NuenenEuropalaan 230  5672 CD Nuenen

geboren op 7 december 2022geboren op 7 december 2022

Noé 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 17 december 18.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor R. van Eck.
Zondag 18 december 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastor P. Clement.

Misintenties
Zondag 18 december 11.00 uur: over-
leden ouders Jan en Miet Dijstelbloem 
– Knoops; Noud van Rooij en Marie 
van Rooij – van de Kam; Annie van 
Doorn – van Loon; Noor van der Lin-
den – Beltz en Nellie van der Linden; 
Francien van der Linden – Meulen-
dijks, Antoon van der Linden en klein-
dochter Kim; Gerry van den Nieuwen-
hof – van den Boogaart en Harrie van 
den Nieuwenhof; Marian Wetzels – 
Webers; Julia Moonen – Kwinten en 
Janus Moonen; Annie van der Greef – 
van der Velden; Piet Stappers.

Mededelingen
Komend weekend staat er een kraam 
achter in de kerk waar u mooi hand-
werk uit Tucurú kunt kopen. Ook 
staat er een collectebus bij, waar u 
uw bijdrage kunt indoen om het pro-
ject te steunen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 18 december om 11.00 uur: 
viering, vocale omlijsting, voorgan-
ger pastor R. van Eck.

Misintenties
Jan Reijnen.

Mededelingen
Komend weekend staat er een kraam 
achter in de kerk waar u mooi hand-
werk uit Tucurú kunt kopen. Ook 
staat er een collectebus bij, waar u 
uw bijdrage kunt indoen om het pro-
ject te steunen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 18 december om 09.30 uur: 
viering, orgelspel, voorganger pastor 
R. van Eck.

Mededelingen
Komend weekend staat er een kraam 
achter in de kerk waar u mooi hand-
werk uit Tucurú kunt kopen. Ook 
staat er een collectebus bij, waar u 
uw bijdrage kunt indoen om het pro-
ject te steunen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op zondag 18 december is het 4e Ad-
ventszondag en steken we de vierde 
kaars aan. De voorganger in de dienst, 
die om 10.00 uur begint, is pastoraal 
werker em. Jos Deckers. Voor de kin-
deren van de basisschool is er kinder-
nevendienst. Er wordt een collecte 
gehouden voor een ZWO-project in 
Bangla Desh. U kunt de dienst ook 
thuis volgen via livestream. Ga hier-
voor naar  www.pgn-nuenen.nl/ver-
binding. Na de dienst is er koffie en 
thee, waarbij we elkaar kunnen ont-
moeten. Wij hopen op een inspireren-
de dienst, waarbij u van harte welkom 
bent. Kijkt u nog even op de Levende 
Adventskalender voor de activiteiten 
van deze week?

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 15 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de Advent.
Vrijdag 16 december. Quatertemper-
dag in de Advent. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Eusebius, bis-
schop en martelaar.
Zaterdag 17 december. Quatertem-
perdag in de Advent. 09.00 uur H. 
Mis. 10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 18 december. Vierde zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 19 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent. 
Dinsdag 20 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent.
Woensdag 22 december. 07.15 uur H. 
Mis, H. Thomas, apostel; gedachtenis 
van de Advent. 
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Gratis kerstconcert Clemenskerk
Op dinsdagavond 20 december aanstaande zal het koor 4Tune Entertain-
ment een kerstconcert geven in de Clemenskerk te Nuenen. Zij zullen een 
aantal kerst- en sfeernummers ten gehore brengen in verschillende stij-
len zoals klassiek, gospel en pop. 

4Tune Entertainment is een ge-
mengd koor uit Eindhoven dat Am-
bitie en Gezelligheid hoog in het 
vaandel heeft staan, vandaar de 
hoofdletters. Het koor wordt bege-
leid door een driekoppig combo, en 
de artistieke leiding is in handen van 
Dan Loredan, die alle arrangemen-
ten maakt en het koor op de piano 
begeleidt. 
In Eindhoven heeft 4Tune Entertain-
ment een jarenlange traditie van 
kerstoptredens. Van 2014-2017 tij-
dens de Christmas Sing-a-long in de 

Van Doorne Kiosk. In 2018 en 2019 
elke laatste zondagmiddag voor 
kerst in de Catharinakerk in Eindho-
ven, en na twee jaar corona staan we 
hier ook dit jaar weer op 18 decem-
ber. 

Aanvang van het concert in de Cle-
menskerk is 19.30 uur, toegang is 
gratis. Na afloop van het concert zal 
de Lionsclub Nuenen de concert-
gangers iets lekkers aanbieden en 
zal er gecollecteerd worden voor de 
voedselbank Nuenen.

Gouden bruidspaar  
Theo en Annie van Houtert
Op 15 december 2022 zijn Theo en Annie van Houtert 50 jaar getrouwd, 
een uniek en authentiek Brabants stel waar de achterdeur voor goed volk 
altijd open staat. Theo, een selfmade elektronicus met twee rechter han-
den, heeft in de afgelopen decennia veel Nuenenaren op divers gebied 
geholpen, met name als men problemen had met radio's, tv en alles wat 
op elektra draaide. 

Zelden deed men tevergeefs een be-
roep op hem, maar ook op Annie, 
zijn derde rechterhand. Het gouden 
paar heeft altijd midden in de Nue-
nens gemeenschap gestaan waarbij 
het gekenmerkt werd door gepaste 
bescheidenheid. Memorabel zijn de 
onderstaande activiteiten. 
In de zeventiger jaren stond het paar 
aan de wieg van de Nuenense Com-
municatie Amateurs (NCA). Samen 
met o.a. Gerrit van Ginkel werd de 
door wildgroei gekenmerkte 27mc-
zendamateurs omgezet naar een 
formele vereniging. Wekelijks kwam 
de Nuenense ronde in de lucht on-
der leiding van Theo (roepnaam ‘de 
404’). Hoogtepunten waren de miss-
Bak verkiezingen en de sociale acti-
viteiten voor de kinderen van de le-
den.

Begin jaren tachtig heeft het stel 
zich ingezet voor kopers van wonin-
gen van woningbouwvereniging 
‘Helpt elkander’. De nogal beperken-
de voorwaarden werden ter discus-
sie gesteld en Theo en Annie lieten 
een bijzondere Algemene vergade-
ring bijeen roepen. De vergadering 
zorgde voor een uitverkocht paro-
chiehuis. Helpt elkander liet zelf ou-
deren per taxi aanvoeren om de 
stemmingen te kunnen beïnvloe-
den. Maar de spontaan georgani-
seerde eigenaren wisten met de juis-
te argumenten en met steun en aan-
dacht van de lokale omroep (en tv) 
en het Eindhovens Dagblad de strijd 
te winnen!

Onvergetelijk was ook de steun die 
Theo de lokale VVD verleende. De 
kandidaten van de WD wilden het 
canvassen groots uitpakken. Er werd 
een beroep op Theo gedaan om een 
prachtige Jeep te voorzien van twee 
grote luidsprekers en een daarbij be-
horende versterker. Theo, beslist 
geen VVD  aanhanger, wilde de ver-
zoekers niet teleurstellen en voor-
zag de Jeep van twee ‘toeters’ en een 
versterker die in een klein voetbal-
stadion dienst had kunnen doen.

De verzoeker werd op zijn wenken 
bediend: midden in de nacht werd 
er proefgedraaid voor de deur van 
de verzoeker en vanuit de speakers 
klonk: ‘Stem WD, welterusten!’ Desal-
niettemin scoorde de VVD toch twee 
zetels in de gemeenteraad!

Een prachtig en uniek sociaal Nue-
nens stel viert welverdiend hun gou-
den jubileum!

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

Rond de Linde
zoekt bezorgers

voor Nuenen
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Zelfhulpgroep 
Angst heeft ruimte 
voor nieuwe  
deelnemers
 
Deze groep brengt volwassenen 
bij elkaar die te maken hebben 
met angstklachten zoals een pa-
niekstoornis, sociale fobie of een 
piekerstoornis.
 
Tijdens de bijeenkomsten krijg je de 
ruimte om echt naar elkaar te luiste-
ren en leer je beter om te gaan met 
het hebben van deze angstklachten. 
Je staat er niet alleen voor, krijgt ant-
woorden op talloze vragen en neemt 
zelf weer de regie in handen. 
Als jij je verhaal kwijt wil en je zoekt 
lotgenoten dan ben je in deze groep 
van harte welkom. Het delen van er-
varingen en elkaar ondersteunen 
staat centraal. 
 
Deze groep komt om de week op 
dinsdagmiddag bij elkaar in Eindho-
ven. Het is belangrijk dat de klachten 
niet te ernstig zijn en er door middel 
van zelfhulp (zonder tussenkomst 
van professionals) aan je probleem 
gewerkt kan worden. 
 
Aanmelden: 
Voor meer informatie over de groep 
of om je aan te melden kun je contact 
opnemen via mail/telefoon: eindho-
ven@zelfhulpnetwerk.nl /040-
2118328. 

Openingstijden Weverkeshof
Zoals iedere winter wijzigen wij onze openingstijden van 6 december tot 
1 maart. Dit omdat het dan minder druk is op de Dorpsboerderij/
kinderboerderij.

Op doordeweekse dagen zijn we open
in de ochtend 10.00 tot 12.30 uur 
in de middag  14.00 tot 16.00 uur

in het weekend  10.00 tot 17.00 uur
Eerst Kerstdag  gesloten
Tweede Kerstdag  10.00 tot 16.00 uur
1 januari  12.30 tot 16.00 uur
Op zondagmiddag 18 december 
hebben wij een muziekmiddag en op 
zaterdag 17 december vindt weer het 
Levend Kerstverhaal plaats.

In 2023 hebben we uiteraard weer 
van allerlei activiteiten. Kijk hiervoor 
op de agenda van de website van 
Weverkeshof, www.weverkeshof.nl.
Voor nu alvast fijne feestdagen en 
een goed 2023. 
Tot ziens op Weverkeshof in Nuenen.

Dwèrse Winterlichtjes Route gaat van start!
Van zaterdag 17 december tot en met zondag 1 januari kun je weer 
wandelen langs vele lichtkunstwerkjes in onze mooie gemeente. Inwo-
ners zijn enthousiast aan de slag gegaan om de boxen van vorig jaar op 
te pimpen of helemaal te vernieuwen. Anderen hebben objecten zoals  
een reiskoffer, nachtkastje of groentekrat omgetoverd in een Dwèrs 
Winterlichtje.

De lichtjes staan in die periode ie-
dere dag van 17.00-22.00 uur te 
schitteren bij de huizen van de 
deelnemers. Scan de QR code, zie 
waar de lichtjes staan, plan je wan-
delroute en geniet. 

Enthousiaste reacties
De initiatiefneemsters van deze 
2022 editie, Steffie Ballemans en 
Jannie Roos, wisten, toen ze enkele 
weken geleden het stokje overna-
men, niet precies wat ze konden 
verwachten. Steffie: “Vorig jaar 
rond deze tijd zaten we in een lock-
down en was de Winterlichtjes rou-
te een van de weinige activiteiten 

D
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in ons dorp. Nu is dat, gelukkig, an-
ders. Super leuk is het om te zien en 
te horen hoe vele inwoners ook nu 
hier mee aan de slag zijn gegaan. Een 

aantal bewoners trapt de route 
zelfs af met een buurtborrel”. Jan-
nie vult aan: “Achter sommige 
lichtjes zit ook een bijzonder ver-
haal. Zoals een moeder die met 
ons deelde dat haar dochter aan 
het revalideren is, veel moet wan-
delen en in de zomer al zei: “Ik 
hoop dat de Winterlichtjes weer 
komen!” Hoe mooi is het dan dat 
de wandelroute er ook dit jaar 
weer is”. 

Je kunt nog steeds meedoen!
Wil je ook nog meedoen? Je kunt 
op ieder moment instappen! Maak 
je Winterlichtje, kijk eventueel bij 
Het Goed naar materialen, meld je 
aan via dwersewinterlichtjes@
gmail.com en je ontvangt de de-
tails. 
 
Op de hoogte blijven?! Volg dit ini-
tiatief via Facebook (Dwèrse Win-
terlichtjes) of Instagram (dwerse_
winterlichtjes)Winterlichtjes van Steffie en Jannie

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 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 kan u online afspraken en recepten regelen bij
 uw arts? Computercafé Nuenen – Bibliotheek Nuenen
13.30-15.30 uur  Mantelzorg inloop, Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen, CMD 040-2831675

VRIJDAG 16 DECEMBER t/m ZONDAG 18 DECEMBER
 Christmas Shopping Weekend
 Centrum Nuenen

VRIJDAG 16 DECEMBER
Tot 21.00 uur  Moonlight shoppen, centrum Nuenen 
14.00 uur  Kerstviering, D’n Heuvel Gerwen
19.30 uur  Kienavond, seniorenvereniging/KBO lieshout, Dorpshuis Grotenhof 2 Lies- 
 hout
20.00 uur Rikken, SupportersClub RKSV Nuenen

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

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

ZATERDAG 17 DECEMBER
11.00-16.00 uur Kerstmarkt bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats, Park 63b, Nuenen
13.30-17.00 uur  Kerstbijeenkomst, v. Goghkerkje, Papenvoort 2a, Nuenen
17.00-20.00 uur Het Levend Kerstverhaal, Weverkeshof Nuenen

ZONDAG 18 DECEMBER
13.00 uur  NGN-200 Blokje om dichter in beeld: 
14.00 uur  Borrel rondom de Kerstboom bij Café Ons Dorp 
14.00 uur [Kerst]muziek op Weverkeshof
14.30 uur Kerstconcert Vrolijke Samenzang, Jo van Dijkhof, Nuenen

MAANDAG 19 DECEMBER
20.00-21.30 uur  Música Temprana, Sint-Trudokerk, Stiphout, www.musicatemprana.nl

DINSDAG 20 DECEMBER 
19.30 uur Winterconcert Zanggroep New Balance, Regenboogkerk, Nuenen
19.30 uur Kerstconcert 4TuneEntertainment, H. Clemenskerk Nuenen

WOENSDAG 21 DECEMBER
13.30-16.00 uur  Repair Café Laarbeek, Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 

DONDERDAG 22 DECEMBER
09.30-11.30 uur  Online Cursussen – Veiligheid & Onderhoud, SeniorWeb.
 Hoe kun je gratis meedoen? Computercafé Nuenen – Bibliotheek Nuenen

VRIJDAG 23 DECEMBER
20.00 uur  Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten

ZONDAG 25 DECEMBER
14.00-15.30 uur Kindje wiegen, Clemenskerk, Nuenen

Het Neva Ensemble

Ook dit jaar niet
Het is al weer 3 jaar geleden dat het Neva Ensemble bij ons in Nuenen was. 
Na 15 jaar optreden in Nuenen behoorde zij bij onze voorbereiding op 
Kerstmis en voor velen gaf dat een extra fijn gevoel in deze tijd.
 
Toen kwam de coronatijd en ja, dat 
zij daarom niet kwamen dat begre-
pen wij, maar 2022 kwam eraan en 
dan zou alles weer ‘normaal’ worden, 
hoopten wij.
 
Maar wie had verwacht dat die on-
gelofelijke oorlog in Oekraïne zou 
losbreken, daar zouden deze zan-
gers uit St.Petersburg toch niet het 
minste mee te maken hebben. En 
toch, ook zij lijden daar hevig onder. 
Zij kunnen niet meer in eigen land 
optreden en zeker mogen zij niet 
naar het buitenland. Daarom moe-
ten wij hen ook dit jaar missen en 
wie weet, hoe lang dat nog zal du-
ren. Zouden wij ze nog ooit terug 
zien?
  
Valerina, de leidster, schreef begin 
dit jaar aan ons het volgende:

Geachte mensen in Nuenen,
Hartelijk dank voor uw zorg en goed-
heid.

Mag ik u vragen alle mensen voor 
hun donatie te bedanken?
Toch hopen wij onze geliefde pu-
bliek weer te zien.
Nu kunnen wij alleen maar  bidden.
Veel warme groeten van het Neva-
Ensemble

Valeria.

Voor al die Nuenenaren die het Neva 
Ensemble een warm hart toedragen 
en hen zullen missen, kunnen toch 
van een Kerstconcert genieten. Ga 
naar: https://www.youtube.com/
watch?v=0RDpJubJpBA  
 Jan Cunnen 

Kerstwensboom Helmond  
Marketing laat wensen uitkomen
De decembermaand is dé tijd om iets voor een ander te doen. Zeker nu is 
het belangrijk dat we naar elkaar omkijken, elkaar een beetje in de gaten 
te houden. Een wens doen voor een ander is al een mooi begin. Dat 
kan  van 10 tot 24 december via de Kerstwensboom op de Markt in 
Helmond.
 
Iedereen kent wel iemand die het 
verdient om in de watten te worden 
gelegd. Iemand die zich met ziel en 
zaligheid heeft ingezet voor een an-
der, of iemand die een heel moeilijk 
jaar achter de rug heeft. Om die men-
sen in het verdiende zonnetje te zet-
ten heeft Helmond Marketing de 
Kerstwensboom weer opgetuigd.
 
Op de Markt, op het terras van Stads-
brouwerij De Deftige Aap, kun je de 
Kerstwensboom bewonderen. Tij-
dens de komende vier weekendda-
gen (10, 11, 17, 18 december) en tij-
dens de laatste koopavond voor kerst 
(23 december), kan men wensen inle-
veren in de rode brievenbus naast de 
kerstboom.

In de weekenden van 12.00 – 17.00 
uur en op koopavond 23 december 
van 18.00 – 21.00 uur.
 
Tijdens deze dagen lopen er kersten-
gelen door de stad die de wenskaar-
ten uitdelen. Ook kan men terecht bij 

onderstaande ondernemers om daar 
een kaart op te halen. Dit kan ook 
buiten de openingstijden van de 
brievenbus.
De Deftige Aap
Tiendas Diferentes
De Ganzenveer
Il Borgo
JUUDs Foederer

Er gaan meerdere mensen verrast 
worden met een dagje (of twee) uit in 
eigen stad. We gaan samen met die-
gene een persoonlijk programma sa-
menstellen.

De wensen kunnen dit jaar ook digi-
taal ingestuurd worden via https://
www.visithelmond.nl/nl/winterstad-
helmond/kerstwens.
 
Op de zondagen 11 en 18 december 
staat er ook een oud-Hollandse 
kraam naast de Kerswensboom, waar 
warme chocomelk met slagroom 
gratis verstrekt wordt. Als dat geen 
winter wonderland is!

Repair Café  
Laarbeek
Op 21 december organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht 
kan met defecte huishoudelijke ma-
terialen, kleding, kleine meubels en 
fietsen. Deze middag vindt plaats in 
het Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lies-
hout van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Info 06-58842046.
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Wijsheid uit het dierenrijk en hun 
magische boodschap voor jou
Bezoekers van Kunst met een grote T konden in oktober al een voorproef-
je zien van het boek met kaartenset ‘Wijsheid uit het dierenrijk’ van de 
Nuenense kunstenares en schrijfster Marloes de Kok. Deze set is nu in zijn 
definitieve vorm verschenen en doet recht aan deze tijd, waarin van ons 
gevraagd wordt om op een andere manier met de natuur om te gaan. 

“De natuur spiegelt ons en helpt ons 
als mens te groeien. Zo is elk dier in 
wezen een boodschapper op ons le-
venspad, die een unieke kracht weer-
spiegelt waar wij een beroep op kun-
nen doen” aldus De Kok. Kom je re-
gelmatig een bepaald dier tegen? 
Grote kans dat dit dier jou iets te ver-
tellen heeft. Neem nou een rood-
borstje. Met haar tikkende roep en 
rode borstje legt ze direct een verbin-
ding van hart tot hart en maakt ze je 
bewust van je eigen hartsverlangen. 
Durf je het te volgen? En zo ja, geniet 
je van het proces of ben je alleen 
maar gefocust op de uitkomst? Alle 
dieren spiegelen waarheden, waar 
diepere wijsheid in verborgen zit. 
Met die wijsheid willen ze ons verrij-
ken en helpen om datgene wat in po-

tentie in ons aanwezig is, tot volle 
bloei te laten komen. 

Alle kaarten zijn kunstwerkjes op 
zichzelf. Schud ze en vind jouw bood-
schap in het boek. Kijk voor meer in-
formatie of voor het bestellen van 
‘Wijsheid uit het dierenrijk’ op www.
marloesdekok.nl.

Concert

Zondag 18 december 2022

Jo van Dĳkhof
Nuenen

Aanvang: 14.30 uur
toegang gratis

Kerstconcert in 
Jo van Dijkhof
Na alle problemen van de laatste 
jaren, corona, sluiting van de hore-
ca, overname door....De toekomst 
van deze unieke locatie is nog 
steeds niet helemaal duidelijk.

Daarom is het gemengd koor 'de Vro-
lijke Samenzang' heel blij dat het mo-
gelijk is na drie jaar weer een kerst-
concert te organiseren op zondag 18 
december in Jo van Dijkhof. De zaal is 
open om 14.00 uur, aanvang concert 
14.30 uur.
 
Voor een snelle bediening aan de bar 
kunt u uw drankje alleen betalen met 
vooraf gekochte bonnen. Te koop bij 
de ingang. De entree is gratis.Dienstverlening Taxbus feestdagen

Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op 
oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden al-
leen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd 
de ritten tijdens de feestdagen tijdig aan te melden. 

Reserveren Taxbusritten 
kerstdagen
Ook tijdens de drukke feestdagen 
willen wij u natuurlijk het best moge-
lijke vervoer bieden. Wij adviseren u 
daarom op tijd uw ritten voor de 
kerstdagen te reserveren. Onze ver-
voerders kunnen dan het beste in-
spelen op uw vervoersvraag en alvast 
een passende ritplanning maken. 
Reserveert u vóór woensdag 21 de-
cember, 16.00 uur, dan kunnen wij 
uw rit op het gewenste tijdstip inboe-
ken. Reserveert u later, dan wordt sa-
men met u gezocht naar een nog be-
schikbaar tijdstip, welke het dichtst 
ligt bij het door u gewenste tijdstip.

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer 
stopt het Taxbusvervoer op oude-
jaarsavond eerder dan normaal. De 
laatste Taxbusritten op 31 december 
2022 starten om 21.30 uur. Rolstoel-
ritten zijn hierop een uitzondering.
Rolstoelgebonden reizigers kunnen 
op verzoek wel in de nieuwjaars-
nacht door Taxbus worden vervoerd, 
omdat zij vaak geen alternatieve mo-
gelijkheden hebben om vervoer te 
regelen. Voor rolstoelritten tijdens de 
nieuwjaarsnacht gelden de volgende 
voorwaarden:

De rit kan geboekt worden t/m 
woensdag 28 december, 16.00 uur 
via de reserveringslijn van Taxbus 
(0800-0234 795).
De ophaaltijden liggen tussen 0.30 
en 01.30 uur. Vanwege de beperkte 
beschikbaarheid in de nieuwjaars-
nacht kan het voorkomen dat reizi-
gers niet precies op het gewenste 
tijdstip worden vervoerd. In de 
nieuwjaarsnacht kan per pashouder 
maximaal één (sociaal of medisch) 
begeleider meereizen.

Vaste ritten op feestdagen
Vaste ritten die op een officiële natio-
nale feestdag vallen, worden uit de 
planning verwijderd. Klanten die hun 
vaste rit ook op 1e  of 2e kerstdag of 

op Nieuwjaarsdag willen maken, die-
nen dit apart en tijdig door te geven.

Taxbus is een vorm van openbaar 
vervoer van deur tot deur voor ge-
handicapten en senioren. De op-
drachtgever voor Taxbus is een sa-
menwerking tussen de gemeenten 
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cra-
nendonck, Eersel, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Hel-
mond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel- 
De Mierden, Someren, Valkenswaard 
en Waalre en de Provincie Noord Bra-
bant. Voor meer informatie zie www.
taxbus.nl.

Vogelcursus IVN Nuenen: 

Welke vogels hoor 
en zie ik in mijn tuin?
 
Welke vogel is dat in mijn tuin met dat blauwe petje op zijn kopje? Wie 
zingt er zo mooi op de dakrand vroeg in de ochtend als ik wakker word? 
Zijn dat vragen die jij jezelf ook wel eens stelt?
 
Als je meer te weten wil komen over 
de vogels in je directe omgeving, kun 
je komend voorjaar deelnemen aan 
de vogelcursus die door de Vogel-
werkgroep van IVN Nuenen wordt 
georganiseerd. De cursus bestaat uit 
6 theorieavonden en 3 excursies. De 
lesavonden vinden plaats in de IVN-
ruimte in Het Klooster vanaf 14 fe-
bruari 2023. De vogelwandelingen 
vinden plaats in  natuurgebieden in 
de omgeving op zaterdagen.

De lesavonden en wandelingen wor-
den begeleid door enthousiaste vo-
gelaars van IVN Nuenen die je graag 
kennis laten maken met de wondere 
vogelwereld. Zij helpen je met het 
herkennen van vogels aan hun vorm, 
geluid en vliegbeeld. Ook laten zij je 
kennis maken met o.a. biotopen en 
gedrag van vogels.

Er is plaats voor 20 deelnemers en 
deelname kost  € 50,- p.p. Kijk 

op www.ivn.nl/nuenen voor alle in-
formatie over de lesdata en hoe aan 
te melden.

Foto: Joop Bruurs

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
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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

Lambertus Concerten presenteert: 

Top-ensemble Música Temprana 
Op maandagavond 19 december 2022 geeft het internationaal befaamde 
ensemble Música Temprana onder leiding van Adrián Rodríquez van der 
Spoel een feestelijk concert in de Trudokerk, Dorpsstraat 34 in Helmond 
(Stiphout). Op het programma staat de beroemde swingende Misa Criolla 
van Ariel Ramírez. 

Latijns-Amerika-specialist Música 
Temprana maakt van elk concert een 
feest! Een prachtig programma is het 
weer: de beroemde, swingende en 
ritmische Misa Criolla van de compo-
nist Ariel Ramírez staat centraal. 

Creoolse mis
Dirigent, instrumentalisten en zan-
gers nemen u mee in de opzwepen-
de en gevarieerde muziek en ritmes 
van Argentinië, waarin de invloeden 
van allerlei in- en uitheemse volkeren 
door de eeuwen heen tot uiting ko-
men. De Misa Criolla is het bekendste 
werk van Ramírez en werd gecompo-
neerd in 1964. Het is een echte Cre-
oolse mis: inheems, maar met allerlei 
invloeden van buitenaf. De naam 
‘Criolla’ staat voor de vele culturele in-
vloeden in Argentinië. De Argentijn-
se ‘Criollos’ zijn een mengeling van 

vele volkeren, zoals Europeanen, Afri-
kanen en oorspronkelijke bewoners, 
een soort ‘tweede (en meer) genera-
tie immigranten’. Dit in tegenstelling 
tot de nieuwe immigranten, de grin-
gos. Die mix van volkeren en hun me-
lodieën komt terug in de fantastische 
Misa Criolla. Top-ensemble Música 
Temprana verkent repertoire uit de 
periode van de Renaissance en de Ba-
rok, niet alleen in Latijns-Amerika, 
maar ook vanuit bronnen van het 
toenmalige Spaanse wereldrijk.
Die expertise en de gedrevenheid en 
het enthousiasme van het gezel-
schap maken de uitvoering van deze 
Misa Criolla tot een onweerstaanbaar 
spektakel. 
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 20 -
Voor meer informatie: lambertuscon-
certen.nl

Noé; nieuwe inwoner 
in onze gemeente
Noé, geboren op 7 december, is de 
dochter van de trotse papa Christian 
Messerschmidt en mama Nancy Ot-
ten.
Welkom Noé!

Anna Ziekenhuis behoort tot top 10 
best gewaardeerde ziekenhuizen
Op de eerste dinsdag van december maakt Zorgkaart Nederland traditie-
getrouw de best gewaardeerde zorginstellingen per zorgsector bekend. 
Het Anna Ziekenhuis behoort tot de 10 best gewaardeerde ziekenhuizen 
van Nederland van 2022. 

Thea Sijbesma, voorzitter raad van 
bestuur van de Anna Zorggroep rea-
geert:: “Wij zijn ontzettend trots om 
bij de beste ziekenhuizen van Neder-
land te horen volgens patiënten. Bij 
Anna Zorggroep vinden we gastvrije, 
patiëntgerichte zorg topprioriteit. 

Ondanks de uitdagingen van het af-
gelopen jaar zijn we erin geslaagd 
kwaliteitszorg te leveren en dat op 
een aangename manier. Deze erken-
ning vanuit patiënten is erg motive-
rend.”  

Zorgkaart Nederland
Zorgkaart Nederland is de grootste 
keuzewebsite voor de Nederlandse 
gezondheidszorg. Duizenden men-
sen delen hier wekelijks hun ervarin-
gen met de zorg. Patiënten beoorde-
len op de volgende punten: de mate 
waarin de arts luistert, de gegeven 
uitleg, deskundigheid, het bespreken 
van voor- en nadelen, samen beslis-

sen, de samenwerking en de algehe-
le behandeling. 

Samen met je patiënt het beste re-
sultaat behalen
Orthopedisch chirurg Michiel Siebelt 
zegt: “Ik vind het echt geweldig 
nieuws! De waardering vanuit pa-
tiënten is uiteindelijk waar je als arts 
voor werkt. Samen met je patiënt het 
beste resultaat behalen qua behan-
deling, maar zeker ook mét persoon-
lijk contact.”
Siebelt onderstreept het belang van 
deze beoordelingen op Zorgkaart 
Nederland: “Zorgkaart Nederland 
helpt nieuwe patiënten om een dok-
ter of ziekenhuis te kiezen die bij hén 
persoonlijk past. Daarom motiveer ik 
mijn patiënten om hun ervaring met 
het Anna Ziekenhuis online te delen.” 
Met patiëntervaringen op Zorgkaart 
Nederland maken we samen de zorg 
beter.
www.annazorggroep.nl
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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 50

Oplossingen wk 49

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

L O S J E S K N E C H T

H A L T E R E I G E E L

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

N V N F A G O T W L K

D E B A T D A N G E K T E

S E D E L E S M E E R T

Z I E K E A N K E R

T T R E D E K O R E N B

A S S E N Z O O E N G T E

R K N D E B E T D H G

W I T D O L K U S P U I

E E U W I G B A Z U I N

N I K K E L N A P E L S

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku8 7
6 7 9

3 1 6 2
9 3 4

2 8 1 9
7 5 3

3 9 2 8
9 5 4

5 3

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

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

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

I A R B L S T W C R B K I N K

H X O U A K C U U A J N T I V

C E O R D W D C S E E A E H O

S N T G E E H T T N U M R O R

P L O E R T G O A G G R E N S

D A A R D S L L E B A D M A T

K A P P E R S S C H O O L

Horizontaal: 
1 logo 6 soort gebak 11 vogeleigenschap 12 lofl ied 14 tropische vrucht 15 rijksgrens 17 heftige 
behoefte 20 pers. vnw. 21 moerasplant 23 Europeaan 24 deel v.e.schoen 25 onzin verkondigen 
27 tasto solo 28 momenteel 29 trend 30 geheel van woorden 32 onvrij mens 34 deel v.h. been 
35 Verenigde Naties 37 kroes 40 prik v.e. insect 44 bladnerf 46 tegenover 47 per expresse 
48 met tegenzin 50 waagstuk 51 karakteristieke eigenschap 54 kilte 55 volmaakt 
56 horecaberoep 58 televisie 59 gereedschap 60 etcetera 61 eenvoudig gedicht 63 persoon van 
adel 64 balsport.

Verticaal: 
1 fair 2 bladzijde 3 Bulgaarse munt 4 riv. in Duitsland 5 overlast 6 ernst 7 bakplaats 8 riv. in 
Europa 9 kilogram 10 het geloof verkondigen 13 waterkering 16 kreet 18 stenen berg 19 beekje 
20 doorwaadbare plaats 22 fi lmdecor 24 omheinde tuin 26 omlaag 29 aansporen 31 opvatting 
33 wees gegroet 36 reisgoed 37 dierenmond 38 tafelgast 39 zwaar brommen 40 redevoering 
41 vluchtheuvel 42 etensbereider 43 verhoging 45 glansloos 49 pluk 51 bedaard 52 voorzetsel 
53 binnenste 56 hakwerktuig 57 vermogend 59 van een 62 megabyte.

AALGLAD
AFTOCHT
ARCADE
AROMA
BAZEN
BONUS
BREIEN
COMPETENT
DADEN
DAGCURVE
DEALER
DIRECT
DRUIPNEUS
FILES
FOUTEN
GALAJURKJE
GALMUG
GESEL
GIETMETAAL
GREEN
HANDVEST
KEERZANG
KEVERS
KINDERFUIF
KWINTET
LEDIG
L IDNUMMER
LORRIE
MOPPEREN
NACHT
NATTIGHEID
SCHUIF
TABAKSBLAD
TABOE
TECTYL
TEUGE
TOOST
TRONK
URAAN
VERBLOEMEN
WADVOGEL
WESTENWinnaar: week 48, Mw. L. Jegerings, 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.

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

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

TE KOOP: KUNSTSCHAAT-
SEN Meisjes/damesschaatsen 
maten 31 t/m 41. Herenschaat-
sen maat 43. Tel.: 06-58743787

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Rond de Linde
verschijnt ook 

in week 51 & 52
Normale aanlevertijden

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91
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Kienavond vrijdag 
16 december in 
Lieshout
Vrijdag 16 december organiseert 
de seniorenvereniging/KBO lies-
hout voor jong en oud een kien-
avond die gehouden wordt in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout. 

Op deze avond spelen wij geen 24 
maar 25 rondes. Verder zijn er nog 
enkele rondes met verrassingen. Re-
den genoeg om onze kienavond mee 
te maken. De prijzen die u kunt win-
nen zijn goedgevulde boodschap-
pentassen, koffiepakketten en geld-
bedragen.
Aanvang 19.30 uur en de zaal is open 
om 18.30 uur.
Wij nodigen u en of buurtgenoten 
van harte uit, en zien u graag op onze 
kienavond.

Muzikale middag 
in de Koppelaar te 
Nederwetten 
Op 28 december organiseert Stich-
ting Newest een muzikale middag 
voor iedereen. 

Optreden van de Lollypops met de 
zusjes Jet en José Meeuws. Zij zingen 
vol enthousiasme Nederlandstalige 
liedjes uit de jaren 60 tot en met de 
jaren 80. Ook een smartlap zal in het 
repertoire niet ontbreken dus vol-
doende gelegenheid om mee te zin-
gen en/of te dansen. Gezelligheid en 
goede muziek gaan hand in hand.

Kom naar Dorpshuis de Koppelaar, 
aan de Koppel te Nederwetten op 
woensdag 28 december. Ontvangst 
vanaf 14.00 uur met koffie of thee 
met wat lekkers. Optreden van 14.30 
uur tot 16.30 uur en na afloop is er 
gelegenheid om wat na te praten.
De toegang is gratis en u bent van 
harte welkom, graag tot dan.

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen. De volgen-
de onderwerpen zijn in de loop 
van week 50 en 51 (onder voor-
behoud) in de uitzending van 
Nuenen Nú te zien: 

• Schaatsen bij ‘Dwers op het ijs’ 
in het Park

• Wethouder Sandor Löwik over 
Maatschappelijk Vastgoed en 
Duurzaamheid

• De Kerstboom bij de Oude Lin-
de op de Berg

• WereldLichtjesdag
• In de serie ‘nieuwe raadsleden’: 

Theo van der Linden (de Com-
binatie)

• IT Pro 25 jaar
• Gesprek met de burgemeester

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

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

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

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

Gratis winterse lekkernijen, woonaccessoires, leuke winactie

Activiteiten op  
Meubelplein Ekkersrijt!
Het is Winterplein op Meubelplein Ekkersrijt: de hele maand de-
cember maak je kans op de leukste prijzen en vinden er diverse ge-
zellige activiteiten plaats. Geniet van winterse lekkernijen of laat 
jezelf (of een ander) verwennen met gratis woonaccessoires! Kom 
langs en geniet van de winterse sferen op het Winterplein. 

De feestvreugde op Meubelplein 
Ekkersrijt begint op zaterdag 17 
en zondag 18 december, tussen 
12.00 - 17.00 uur. Als je geduren-
de dit weekend jouw woonwens 
achterlaat op het Winterplein 
maakt de kerstman daar wellicht 
waarheid van. The Grinch altijd al 
in het echt willen zien? Kom naar 
Meubelplein Ekkersrijt, ga op 
zoek naar The Grinch en maak 
een coole foto! 

Via onze website www.meubel-
pleinekkersrijt.nl maak je boven-
dien kans op een cozy at home-
pakket voor jou en je dierbare 

bomvol met de leukste woonac-
cessoires van de winkels op Meu-
belplein Ekkersrijt om gezellige, 
knusse avondjes thuis te beleven. 
Meedoen kan tot en met donder-
dag 22 december. 

Op de allerlaatste dag van het 
Winterplein, op zaterdag 24 de-
cember, heeft iedereen prijs. Tus-
sen 12.00 - 17.00 uur worden er 
op deze dag, naast winterse lek-
kernijen, zelfs gratis woonacces-
soires uitgedeeld! Kom gezellig 
langs en geniet van de feestelijke 
sferen op het Winterplein van 
Meubelplein Ekkersrijt.

Dorpsraad Lieshout attendeert 
op inzamelactie ‘D.E. punten’ 
Dorpsraad Lieshout staat altijd klaar om te helpen. Vooral als er initiatie-
ven worden genomen om anderen te helpen willen ze daar zeker iets aan 
bijdragen. In dit geval willen ze dan ook graag de inwoners van Lieshout 
(en eigenlijk heel Laarbeek)  oproepen mee te doen aan de inzamelactie 
voor Douwe Egberts punten om zo “gratis pakken koffie” aan te kunnen 
schaffen die dan weer herverdeeld kunnen worden over voedselbanken 
en dus, op die manier, bij degene terecht komen die het ‘t hardste nodig 
hebben.

Spaarpunten
Iedereen kent ze wel. De spaarpun-
ten die op de achterkant van een pak 
Douwe Egberts koffie zitten. Ie-
dereen spaart ze ook of heeft ze in 
het verleden gespaard of kent wel ie-
mand die ze spaart. De typisch Hol-
landse gewoonte om de spaarpun-
ten in een doosje op te slaan bestaat 
al vele jaren. Ook al jaren worden 
deze punten door leden van Lions-
clubs ingezameld om daar pakken 
koffie van te kopen om die daarna 
weer te schenken aan de lokale voed-
selbanken. Sterker nog: de waarde 
van de in de gemeente opgehaalde 
punten wordt ook in die gemeente 
weer terugbezorgd: dan in de vorm 
van pakken koffie.

Inzamelbox
De leden van de Lionsclub organise-
ren deze activiteit al vele jaren: en 
met veel succes. Afgelopen jaar wer-
den er in 134 gemeenten punten ver-
zameld die Douwe Egberts óók nog 
eens met 20% verhoogde. Gevolg: 
tweehonderdduizend (!) pakken kof-
fie konden worden aangeschaft en 
verdeeld worden over de deelne-
mende gemeenten. Een geweldig re-
sultaat. Dit jaar plaatst de Lionsclub 
in het Dorpshuis in Lieshout een inza-
melbox om zo te zien hoe de animo 
hiervoor is in Laarbeek. Als de op-
brengst goed is willen ze de actie uit-
breiden naar alle gemeenschapshui-
zen in Laarbeek. In Lieshout staat 
deze inzamelbox in het Dorpshuis, 
naast de geldautomaat. Heeft u nog 
spaarpunten liggen? En, wilt u de 
medemens helpen? Breng dan uw 

spaarpunten naar het Lieshoutse 
Dorpshuis en gooi ze in de inzamel-
box.

Professionele organisatie
Dorpsraad Lieshout verwelkomt 
deze inzamelactie graag in Lieshout. 
Zij zijn blij dat er dit soort initiatieven 
zijn die de welvaart nét iets eerlijker 
verdelen. De dorpsraad is ook blij dat 
de Lionsclub zich over de organisatie 
bekommert; de organisatie is dan im-
mers in goede, professionele han-
den. Om die reden willen ze de inwo-
ners van Lieshout (en eigenlijk van 
heel Laarbeek) graag attenderen op 
deze actie.

De inzamelbox staat naast de geldauto-
maat in het Dorpshuis in Lieshout

Voorbij de clichés tijdens  
kick-off van Under the Rainbow 
in De Cacaofabriek
Van trainingspak tot bontjas, van hoge hak tot blote voet, van jurk tot bo-
dystocking tot afritsbroek. Theatergroep Zwermers transformeerde afge-
lopen Paarse vrijdag 9 december drie kwartier lang door alle denkbare 
stijlen, modetijdperken en vormen van genderexpressie heen. Met deze 
kleurrijke performance trapte De Cacaofabriek een nieuwe reeks pro-
gramma’s af met als thema identiteit. De kick-off zette daarvoor de toon: 
een ode aan de veelzijdige mens, voorbij alle clichés.

Met een prachtige performance én 
opkomst presenteerde De Cacaofa-
briek een nieuwe reeks Under the 
Rainbow, een inspirerend program-
ma over identiteit. Wouter de Belder, 
Paul Van de Waterlaat en Inez Wolters 
van performancegezelschap Zwer-
mers zetten met hun Pan~//Catwalk 
de toon voor alles wat binnen deze 
kleurrijke programma-reeks nog ko-
men gaat. “Pan~// Catwalk speelt 
met de menselijke neiging om alles 
wat we zien te labelen, de voorstel-
ling stimuleert én ondermijnt die 
drang,” zo lichten de makers hun per-
formance toe. “Door het continu aan- 
en uittrekken van outfits ontstaat er 
een opsomming van allerlei soorten 
mensen. We vellen daarmee geen 
oordeel over de verschillende mens-
types, maar laten door middel van 
onophoudelijke kledingwissels de 
rekbaarheid van onze identiteit zien.”

Kleurrijk en multidisciplinair 
Onder de noemer Pan~ (oudgrieks 
voor ‘alles’) doet het gezelschap 
doorlopend artistiek onderzoek naar 
het thema gender en identiteit en de 
gewoontes, stereotyperingen en 
vooroordelen die onlosmakelijk aan 
deze thema’s verbonden zijn. Dit 
doen ze vanuit de behoefte om de 
sociale mens in al zijn uitingsvormen 

te kunnen omarmen, ofwel inclusief 
te zijn. Het resultaat hiervan zijn per-
formances die zich qua discipline er-
gens op het spectrum tussen fysiek 
danstheater, kostuumontwerp, live 
muziek en installatiekunst bevinden. 
In de robuuste ruimte van De Cacao-
fabriek kreeg dit theatrale verhaal 
iets van monumentale allure.

Under the Rainbow
De Cacaofabriek trapte met deze per-
formance een nieuwe reeks kleurrij-
ke, culturele evenementen af die alle-
maal op een andere manier ruimte 
creëren, kleur geven, ijs breken en 
scherpstellen. Zo zijn er de concerten 
van Sem Janssen ‘Who the f*ck is 
Britt’, op 12 en 13 januari 2023, over 
de transitie van Britt naar Sem en van 
zangeres naar zanger. Als ook het 
concert van het roze mannenkoor 
Mannenakkoord op 29 januari en de 
Gay Popquiz op 12 februari. En elke 
vrijdagavond een film binnen het 
thema. De reeks draagt de naam Un-
der the Rainbow, en gaat over identi-
teit. Vorig jaar werd ook al een kick-
off georganiseerd, maar die kon he-
laas niet doorgaan vanwege een 
lockdown.
Lees meer over het programma op 
https://cacaofabriek.nl/home/under-
the-rainbow

Optreden Nünentaler Schürzenjäger 
in Schafrath
Na een fantastisch 2022 met als hoogtepunten de optredens op de Zwar-
te Cross en de Heisse Bierfeesten en een zeer druk gevulde agenda met 
Oktoberfeesten in Nederland én België maken de Nünentaler Schürzen-
jäger zich nu op voor de traditionele trip naar Oostenrijk. 

De afgelopen 2 jaar was er geen live-
muziek mogelijk in Oostenrijk, maar 
gelukkig staat er weer een fantas-
tisch nieuw ski-seizoen voor de deur. 
En de Nünentaler gaan dan ook weer 
naar Flachau voor een 3-tal optre-
dens in dé après-ski tempel van Oos-
tenrijk: de Hofstadl. Dit keer inclusief 
onze nieuwe zangeres Iris Rulkens. Zij 
stond regelmatig in het publiek in 
Flachau maar heeft nu de stap naar 
het podium gemaakt en zal samen 
met de andere Nünentaler gaan zor-
gen voor een gezellige en bovenal 
vette après ski.

Zaterdag 7 januari is de traditionele 
Flachau Try-out in café Schafrath en 
aansluitend vertrekt op dinsdag dan 
weer een volle bus met Nuenense 

(après-)ski liefhebbers richting Oos-
tenrijk.

U bent van harte welkom om mee te 
komen genieten van het repertoire 
van de band: een waar spektakel van 
stevige Schlagers, eigentijdse Wie-
senhits, vette Rock, Neue Welle en 
All-time meezingers met een leuke 
knipoog naar het Hollandstalige. Een 
geweldige aaneenschakeling van 
muzikale hoogtepunten met het oog 
op ‘feestgehalte’ en ‘meezingbaar-
heid’.

Datum: 7 januari
Aanvang: 21.00 uur, entree gratis.
Café Schafrath, Nuenen
Voor meer informatie en sfeerimpres-
sies zie: www.nunentaler.nl.



ROND DE LINDE week 50 Donderdag 15 december  2022

Trekpaarden in trek bij Brabantse 
veulenkeuring in Gerwen
De Grote Centrale Brabantse Veulenkeuring van het Nederlandse Trek-
paard in Gerwen bracht zaterdag 10 december nogal wat volk op de been. 
Tussen tien en vier uur was het een komen en gaan van belangstellenden 
– jong en oud - in het centrum van Gerwen. De keuring was de afgelopen 
drie jaar door coronaregels niet doorgegaan. Nu werden er weer veulens 
gekeurd, voor de zestigste keer in Gerwen. 

Zo’n tachtig viervoeters waren actief 
op het Gerwense kerkplein. Trekpaar-
denpromotie bij uitstek…  De fok-
kers zetten allemaal hun beste been-
tje voor en dat verdient Gerwenaar 
Martien Smits en zijn familie. 

Klokslag negen uur gereed..
Zaterdagochtend in alle vroegte rij-
den paardenliefhebbers hun auto’s 
met aanhangers het rustieke kerk-
plein op. Al voor achten melden de 
eerste ‘stallen’ zich. Bij het ochtend-
krieken is alles al in gereedheid ge-
bracht, want om klokslag negen uur 
dienen de eigenaren met hun paar-
den acte de présence te geven in 
Gerwen. 

Uit alle windstreken…
Inzenders zijn afkomstig uit alle 
windstreken: Almkerk, Balen (B), Bee-
sel, Deurne, Doetinchem, Geesteren, 
’s Gravenpolder, Hilvarenbeek, Hooi-
donk, Houthalen (B), Langenboom, 
Malderen (B), Nederwetten, Oostka-
pelle, Ritthem, Sebaldeburen, Sint-
Oedenrode, Soest, Stabroek (B), Ven-
horst, Vessem, Weert, Zevenaar Zu-
tendaal (B) en Zijtaart. 

Koud hè….
“Inzenders zijn verplicht te zorgen 
met hun paarden te 9.00 uur op het 
terrein aanwezig te zijn. Er zal op tijd 
worden begonnen met keuren” zo 
luidt bepaling één van het regle-
ment. Dierenartsen staan klaar, het 
bestuur treedt naar voren en de hulp-

troepen hebben al geoefend. Om 
tien uur begint de keuring van tach-
tig viervoeters in de dorpskom van 
Gerwen en de jury is streng doch 
rechtvaardig. Het traditionele evene-
ment met een internationaal tintje 
trek aardig wat publiek. 

Filmende en fotograferende belang-
stellenden kiezen een mooie plek uit 
om een uniek plaatje te schieten. De 
temperatuur ligt rond het vriespunt 
en voor de mens voelt het echt aan 
als min vijf. Koud hè, fluistert een 
80-jarige boer in mijn oor. Voor de 
paarden zijn het ideale omstandig-
heden, voor enkele  bezoekers blijkt 
het toch te koud.    

Hengsten met afstammelingen
Een prachtig schouwspel wordt op-
gevoerd door twee hengsten met af-
stammelingen. Dat zijn Gamin de 
Poisot, geboren en getogen in Frank-
rijk, en Codex van Waardzicht uit het 
Brabanste land, uit Zijtaart-Veghel. 
Beide vallen in de prijzen (zie uitslag).
 
De organisatie is bij de Stichting Cen-
trale Brabantse Veulenkeuring Ger-
wen in prima handen. Fokkers uit Bel-
gië en Nederland. Zij weten ook voor 
niet-deskundigen hun passie te eta-
leren. Begin december volgend jaar 
is de 61ste Grote Centrale Brabantse 
Veulenkeuring van het Nederlandse 
Trekpaard op en rond het kerkplein 
in het pittoreske Gerwen. Komt dat 
zien, komt dat beleven!

Uitslag van de 60ste centrale 
brabantse veulenkeuring van 
het nederlandse trekpaard te 
gerwen

Algemeen jeugdkampioen 
merries
Caat van de Hulsehoeve / eige-
naar: Mari Schepens, Sint-Oeden-
rode
 
Categorie  Hengst met 
afstammelingen
1e prijs van de Grote Centrale Bra-
bantse Veulenkeuring van het Ne-
derlandse Trekpaard te Gerwen
Gamin de Poisot / eigenaar Anita 
& Henri van Dommelen, Venhorst
Codex van Waardzicht / eigenaar 
André van der Heijden, Zijtaart

Kampioen Merries geboren in 
2019
Paula du Gre  / eigenaar Martien 
Smits, Gerwen

Reservekampioen Merries ge-
boren in 2019
Imke van ’t Bos / eigenaar Jan 
Smits, Gerwen

Derde op tal, Merries geboren 
in 2019
Pippa van het Dikkersbos / eige-
naar Ruben Kraaijvanger, Geeste-
ren

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

De wandel- en inspiratiecyclus in woord en beeld, in, om en door Nuenen, kerkdorpen, wijken en buurt-
schappen in het kader van NGN200, zit er na komende zondag op. Het tiende en laatste ‘Blokje Om’ dat 
wandelen combineert met poëzie en kunst doet 18 december het Eeneind aan. 

Topografische Kaart via PDOK

Omschrijving: wandeling door buurtschap Eeneind, recreatiegebied Enode en de Refelingse Heide 
Wandelafstand: 4 km Start 1 : Enode Gemeenschapshuis, Eeneind 1, Nuenen Horeca H : onderweg 
‘t Strandhuys.

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

1  Met je rug naar Enode Gemeenschapshuis gekeerd ga je naar R op het grindpad dat parallel loopt 
aan de weg. De Spijkert oversteken en het grindpad vervolgen. Aan het einde van het pad de ver-
keersweg oversteken en L op fietspad. Ter hoogte van het witte huis L’eau d’Enode naar R en direct 
voor het hek naar L op een smal paadje. Het pad kruist een beekje en stijgt op een gegeven moment. 
Je loopt nu op een geluidswal met uitzicht op het strandbad A . Aan je lh loopt de drukke verkeers-
weg tussen Eindhoven en Helmond (A270). Het pad gaat op een gegeven moment dalen. Vlak voor 
een fietstunnel draait het pad naar R langs een metalen hek. 

2  Aan het einde van het pad en het hek naar L en het fietspad oversteken (als je hier niet naar L gaat 
maar RD dan kom je uit bij horeca ‘t Strandhuys). RD op het smalle paadje. Aan je rh ligt een onver-
harde parkeerplaats. Alsmaar RD en tussen twee palen door. Aan je rh ligt een visvijver B  en aan je 
lh loopt de A270. Het pad maakt een scherpe bocht naar R. Aan het einde van het pad, na de tweede 
rood-witte fietssluis, naar R op de verharde weg (Refelingse Heide). Direct naar L op een smal paadje. 
(Drukke!) verkeersweg oversteken en aan de overkant ga je door een opening van een afrastering.

3  RD met een waterpartij aan je lh. Doorlopen tot je bij de korte kant van het water bent. Hier negeer 
je een mountainbikepad naar R, waarna het pad naar L buigt. Op kruispunt naar R en meteen daarna 
op driesprong naar L op mountainbikepad. Dit pad, aangegeven met rode pijl, blijven volgen door 
het bos. Het pad wordt op een gegeven moment een stuk breder. Als het met rode pijl aangegeven 
mountainbikepad naar L afbuigt ga je RD en blijf je het brede pad volgen. Aan het einde van het pad 
door een opening van de afrastering. Daarna ga je RD op de weg langs het spoor (Parallelweg). Als 
de weg een bocht naar R maakt, neem je een smal voetpad naar L richting spoorwegovergang. Einde 
pad de verkeersweg oversteken (met de spoorwegovergang aan je lh). Aan de overkant RD op tegel-
pad. Langs rood-witte paal en RD op Parallelweg. Alsmaar RD tot weer een spoorwegovergang. 

4  Hier naar L op Eeneind en het spoor oversteken. Meteen daarna naar R op Stationsweg. Op 
driesprong, bij de St. Antoniuskapel, naar L C . Aan je rh, op huisnrs. 6a en 8, staat het voormalige sta-
tionskoffiehuis D . Aan het einde van de Stationsstraat naar L op Kruisakker. 1e weg L op Eeneind en 
het spoor oversteken. Eeneind voortdurend RD blijven volgen en zijwegen negeren totdat je weer 
terug bent bij Enode Gemeenschapshuis. 

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

Boekjes van eigen Deeg. Titelfoto © Ton van Dijck. Mede mogelijk gemaakt door NGN 200 en Jumbo Ton Grimberg Nuenen.
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Laatste Blokje Om Dichter in Beeld is snertroute

Topografische Kaart via PDOK
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Wandelafstand: 4 km Start 1 : Enode Gemeenschapshuis, Eeneind 1, Nuenen Horeca H : onderweg 
‘t Strandhuys.
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punt, A  t/m D  corresponderen met de schilderijtjes en bijbehorende gedichten op de achterzijde.

1  Met je rug naar Enode Gemeenschapshuis gekeerd ga je naar R op het grindpad dat parallel loopt 
aan de weg. De Spijkert oversteken en het grindpad vervolgen. Aan het einde van het pad de ver-
keersweg oversteken en L op fietspad. Ter hoogte van het witte huis L’eau d’Enode naar R en direct 
voor het hek naar L op een smal paadje. Het pad kruist een beekje en stijgt op een gegeven moment. 
Je loopt nu op een geluidswal met uitzicht op het strandbad A . Aan je lh loopt de drukke verkeers-
weg tussen Eindhoven en Helmond (A270). Het pad gaat op een gegeven moment dalen. Vlak voor 
een fietstunnel draait het pad naar R langs een metalen hek. 

2  Aan het einde van het pad en het hek naar L en het fietspad oversteken (als je hier niet naar L gaat 
maar RD dan kom je uit bij horeca ‘t Strandhuys). RD op het smalle paadje. Aan je rh ligt een onver-
harde parkeerplaats. Alsmaar RD en tussen twee palen door. Aan je rh ligt een visvijver B  en aan je 
lh loopt de A270. Het pad maakt een scherpe bocht naar R. Aan het einde van het pad, na de tweede 
rood-witte fietssluis, naar R op de verharde weg (Refelingse Heide). Direct naar L op een smal paadje. 
(Drukke!) verkeersweg oversteken en aan de overkant ga je door een opening van een afrastering.

3  RD met een waterpartij aan je lh. Doorlopen tot je bij de korte kant van het water bent. Hier negeer 
je een mountainbikepad naar R, waarna het pad naar L buigt. Op kruispunt naar R en meteen daarna 
op driesprong naar L op mountainbikepad. Dit pad, aangegeven met rode pijl, blijven volgen door 
het bos. Het pad wordt op een gegeven moment een stuk breder. Als het met rode pijl aangegeven 
mountainbikepad naar L afbuigt ga je RD en blijf je het brede pad volgen. Aan het einde van het pad 
door een opening van de afrastering. Daarna ga je RD op de weg langs het spoor (Parallelweg). Als 
de weg een bocht naar R maakt, neem je een smal voetpad naar L richting spoorwegovergang. Einde 
pad de verkeersweg oversteken (met de spoorwegovergang aan je lh). Aan de overkant RD op tegel-
pad. Langs rood-witte paal en RD op Parallelweg. Alsmaar RD tot weer een spoorwegovergang. 

4  Hier naar L op Eeneind en het spoor oversteken. Meteen daarna naar R op Stationsweg. Op 
driesprong, bij de St. Antoniuskapel, naar L C . Aan je rh, op huisnrs. 6a en 8, staat het voormalige sta-
tionskoffiehuis D . Aan het einde van de Stationsstraat naar L op Kruisakker. 1e weg L op Eeneind en 
het spoor oversteken. Eeneind voortdurend RD blijven volgen en zijwegen negeren totdat je weer 
terug bent bij Enode Gemeenschapshuis. 

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

Boekjes van eigen Deeg. Titelfoto © Ton van Dijck. Mede mogelijk gemaakt door NGN 200 en Jumbo Ton Grimberg Nuenen.
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Beeldend kunstenares Marianne 
Schellekens maakte bij iedere wan-
deling vier seizoensschilderijtjes; 
ook bij de route over Eeneind. Klaas 
de Graaff, Pauline Jansen, Fred Lam-

bert en Helma Michielsen schre-
ven als leden van het dichterscol-
lectief Nuenen, gedichtjes bij de 
schilderijtjes. De dichters lopen 
veelal mee en lezen op de plek die 

ze beschreven hebben, hun gedicht 
voor. Ook kunnen de schilderijtjes ter 
plekke (bij droog weer) bewonderd 
worden. Beeld en woord versterken 
de wandelervaring en leggen de na-
druk op zowel het landschap zelf als-
ook op kunst en cultuurhistorische 
objecten. Er is special aandacht voor 
enkele van de fotopanelen van ‘Trots 
op Eeneind!’, een ander onderdeel 
van NGN200. Hierdoor is er extra aan-
dacht voor de cultuurhistorie van 
Eeneind.

De wandeling van 4 kilometer start 
en eindigt bij het gemeenschapshuis 
Enode en voert door het recreatiege-
bied en langs Strandbad en de visvij-
ver op Enode en over de Refelingse 
Heide. Kom op de fiets!. Met het rou-
tekaartje in de hand is de route zelf-
standig te wandelen maar er is ook 
een begeleide wandeling. Deze start 
om 13.00 uur. Naast verhalen van de 
‘eigen’ gids, vertellen lokale bewo-
ners iets bijzonders over het verleden 
van Eeneind.

Onderweg is horeca te vinden bij ’t 
Strandhuys aan strandbad Enode. Op 
het einde van de route wacht bij een 
knapperend vuurtje een heerlijke 
kop snert en warme glühwein en 
sfeervolle Kerstmuziek. 

Van de route is een routekaart be-
schikbaar met daarop een kenmer-
kende titelfoto van een Nuenense fo-
tograaf, de gedichten en de schilde-
rijtjes. Marianne Schellekens maakte 

40 schilderijtjes. De werkjes die nog 
niet verkocht zijn worden deze wan-
deldag tentoongesteld en te koop 
aangeboden. 
De routekaart is gratis af te halen bij 
Jumbo Ton Grimberg en te verkrijgen 
bij de start van de wandeling. Naast 
de losse routekaart wordt een mapje 
aangeboden waarin alle wandelin-
gen gebundeld zijn. Voor € 9,95 te 
koop bij Jumbo Ton Grimberg, Bruna 
en Primera Risjamo. 

De 12-jarige Bente uit Nuenen, lid van de landelijke rijvereniging De Sonse Heide, kreeg de prijs voor de mooiste paardenstaart van de dagSfeerbeelden door de ogen van de camera van de plaatselijke fotograaf Cees van Keulen

Voorzitter Wim Raaijmakers uit Nederwetten (links) reikt de prijs uit aan de algemeen 
kampioen der merries...   
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Aanmelden Oefenclub bridge 
in Geldrop 
 
Oefenclub Geldrop biedt beginnende bridgers de mogelijkheid nog eni-
ge tijd onder begeleiding te bridgen. Dit is bedoeld om de overgang naar 
een ‘echte’ bridgeclub wat soepeler te laten verlopen. Let wel, de Oefen-
club verzorgt geen bridge-cursus maar is bedoeld als vervolg op de eer-
ste bridgecursussen. 

De oefenclub speelt in de muziekzaal 
van Gemeenschapshuis Zesgehuch-
ten, Papenvoort 1 in Geldrop. De club 
speelt vier rondes van vier spellen op 
vrijdagmiddag van 13:30 tot onge-
veer 16:00 uur. Na afloop van een 
spel kan men zien wat anderen scoor-
den in de wedstrijd waar dit spel eer-
der gespeeld werd. Dat is leerzaam: 
Waarom bieden de meeste paren vier 
harten, terwijl wij twee schoppen 
bieden? Waarom maakte ik een slag 
meer (of minder)?
Er zal een nieuwe serie van 23 midda-
gen gespeeld worden van vrijdag 6 
januari tot en met vrijdag 10 juni. 

SPORTSPORT
Programma

RKVV Nederwetten  
Zondag 18 december 
Nieuw Woensel 16 - Nederw.3  . .14.30 uur

Sterk Gerwen pakt overwinning 
in pittige derby tegen Eli
 
Doorgaans vallen derby’s tegen en eindigen die vaak in een gelijk spel of 
komen tegen het einde van de wedstrijd pas los. Op deze zondag hadden 
vele toeschouwers de kou getrotseerd en zagen op sportpark de Luyte-
laar een lekkere pot voetbal. 

EMK - Terlo 2 -  4
In een enerverende wedstrijd zorgden beide teams voor een aantrekkelij-
ke wedstrijd als slot van de eerste seizoenshelft, waarbij voor beide sup-
portersgroepen er genoeg te genieten viel. 

Eli moest winnen om de aansluiting 
met HVV niet te verliezen en Gerwen 
om de aansluiting met de koplopers 
te behouden. Vanaf het begin werd 
er gestreden   voor iedere meter en 
liepen de emoties soms hoog op. Bei-
de ploegen speelden op het randje. 
Scheidsrechter Straatman had de 
hele wedstrijd zijn handen vol om 
het duel binnen de grenzen te hou-
den, maar uiteindelijk slaagde hij met 
vlag en wimpel.
Vanaf het begin trok Eli ten aanval en 
probeerde via de snelle buitenspeler 
Raaijmakers en Arts de achterhoede 
onder druk te zetten. In eerste instan-
tie hadden de backs Van Rooij en Vor-
stenbosch hun handen vol aan deze 
behendige spelers. Echt heel veel ge-
vaar was er niet, want Maas, Van Mal-
ten en V.d. Berk zorgden steeds voor 
goede rugdekking. Of het moet in de 
14e  minuut zijn geweest, toen Vor-
stenbosch in zijn eigen 16 uitgleed 
en Arts een schot op doel kon lossen. 
Keeper V.d. Gevel pareerde en zette 
direct Van Erp aan de gang met een 
lange bal, deze omspeelde Teuben 
en wachtte iets te lang met uithalen, 
zodat het 0-0 bleef, maar het spel was 
op de wagen.
Gerwen kreeg steeds meer controle 
en speelde scherp in de duels. Het le-
verde in korte tijd gele kaarten op 
voor Van Malten en Kreemers, maar 
de aanvallen van Eli ebden langzaam 
weg. Gerwen schermde steeds de 
ballijnen naar de zijkanten af en daar 
had Eli het steeds moeilijker mee. Te-
veel ging het door het centrum en 
daar stonden Kreemers, Janssen en 
Ter Linden hun mannetje. Overal za-
ten ze tussen of gleden ze de bal voor 
de voeten van de Eli spelers weg. Het 
leidde tot wat irritatie en kleine op-
stootjes en daarmee gaven beide 
ploegen wel aan dat ze absoluut niet 
wilden verliezen. 
Na de rust voetbalde Gerwen wat 
makkelijker en Janssen en Ter Linden 
trokken op het middenveld het spel 
naar zich toe. Toen Ter Linden in de 
53e  minuut keeper Swinkels te ver 
voor het doel zag staan en de bal fe-
nomenaal vanaf 40 meter over hem 
heen in het doel schoot, leek het wel 
of er iets knakte bij de mannen van 
Eli. De achterstand leidde niet tot een 
tegenoffensief maar eerder tot be-
rusting, Gerwen voetbalde vrolijk 
door en de rappe De Loo en Van Erp 
werden echt een plaag voor de ver-
dedigers uit Lieshout.
Omdat Eli risico’s ging nemen kregen 
deze 2 aanvallers de ruimte om hun 
snelheid te etaleren. Het was ook 10 
minuten later dat de Loo er vandoor 
ging over rechts, eerst Hurkx zijn hie-
len liet zien en vervolgens Hollanders 
uitkapte en zijn voorzet werd haarfijn 
door de toegesnelde Van Erp binnen 
geschoten: 0-2 voor. Gerwen beet 
zich helemaal vast in de wedstrijd. De 

Vanaf de openingsfase was het met 
name EMK dat de wedstrijd dicteerde 
wat resulteerde in de terechte ope-
ningstreffer van Tayfun Yilmaz; 1-0. 
Ook in de fase hierna was het met 
name EMK dat wellicht recht had op 
meer, maar Terlo beperkte de schade 
en kreeg zelf ook kansen op een te-
gendoelpunt. Zo was er na een half 
uur spelen een vrije doelkans voor 
Terlo waarbij de ‘zekere’ gelijkmaker 
werd voorkomen door een fantasti-
sche redding van Kostas Triantos, 
waardoor EMK na een prima eerste 
helft met een 1-0 stand de rust in-
ging.

Direct na rust was het Terlo dat veel 
beter uit de kleedkamer kwam en 
met veel energie en strijdlust de wed-
strijd deed kantelen, met een snelle 
gelijkmaker (1-1) en snel hierna na, 

Badminton Club Lieshout sluit 
jubileumjaar af … en kijkt vooruit
Badminton Club Lieshout bestond in 2022 exact 50 jaar. Dat hebben de 
badmintonners uitgebreid gevierd. Zo tegen het einde van het jaar slui-
ten ze het jubileumjaar in stijl af met een Kersttoernooi en daarna een 
Nieuwjaarsborrel. Met die laatste evenementen komt er een einde aan 
het feestjaar en wordt ook vooruitgekeken naar de sportieve uitdagin-
gen in het nieuwe jaar.

Frans Biemans 
Kerstballentoernooi
Als eerste is op 21 december het tra-
ditionele Frans Biemans Kerstballen-
toernooi ingepland. Tijdens dit toer-
nooi zullen de badmintonners -zowel 
bij de jeugd als bij de senioren- 
korte(re) dubbelpartijtjes spelen die 
door middel van loting tot stand ko-
men. Er zal dus niet worden getraind, 
maar alleen (dubbel)partijen worden 
gespeeld.
Dit alles gebeurt in heuse ‘kerstsfeer’, 
die ook dit jaar nog verhoogd zal 
worden door de aanwezigheid van 
kerstman Frans Biemans, naar wie dit 
traditionele toernooi ook is ver-
noemd. 

Nieuwjaarsborrel
Op 4 januari is alweer de eerste activi-
teit van 2023. Tijdens de Nieuwjaars-
borrel sluit Badminton Club Lieshout 
het jubileumjaar officieel af met een 
jubileum-aandenken voor alle leden. 
Om die reden nodigt ze dan ook écht 
alle leden uit zodat de leden hun ei-
gen aandenken in ontvangst kunnen 
nemen. Naast het afsluiten van het 
jubileumjaar start de vereniging ook 
meteen het nieuwe jaar op met een 
(alcoholvrije) toast op het nieuwe 

jaar. Tenslotte wordt óók nog de ‘vrij-
williger van het jaar’ bekend ge-
maakt: ook die traditie wordt voort-
gezet. Vanwege de vele (jubileum)
evenementen die door vrijwilligers 
zijn opgepakt, waren er dit jaar meer 
dan voldoende gegadigden voor 
deze eretitel.

Dubbelcompetitie
In het nieuwe jaar zal Badminton 
Club Lieshout proberen deel te gaan 
nemen aan een spiksplinternieuwe 
competitie die door Badminton Ne-
derland wordt georganiseerd: een 
dubbelcompetitie. Omdat het om 
een mannendubbel-, vrouwendub-
bel- en gemengddubbel- competitie 
gaat is nog niet duidelijk in welke ca-
tegorie ingeschreven wordt. 

Teams voor deze dubbelcompetities 
bestaan overigens uit minimaal drie 
personen die drie partijen per wed-
strijd spelen. Ook zijn er drie niveaus 
en wordt de competitie gespeeld in 
de periode vanaf 6 februari tot 4 juni 
2023. Badminton Club Lieshout is blij 
met dit soort nieuwe initiatieven en 
wil deze graag ondersteunen door 
deelname. www.badmintonclublies-
hout.nl.

Ook Sint en Piet is gevierd bij Badminton Club Lieshout

RKSV Nuenen - Moerse Boys  3 - 1
Door Wilbert Ketelaars

Afgelopen zondag stond de laatste wedstrijd voor de winterstop op het 
programma. Moerse Boys, de ploeg uit Zundert, probeert uit het onder-
ste gedeelte van de ranglijst weg te komen en arriveerde op sportpark de 
Oude Landen om de nodige punten te komen ophalen. Overigens is Zun-
dert een dorp in West-Brabant waar ook dezelfde bekende Nuenense 
schilder Vincent van Gogh heeft gewoond en gewerkt. Ondanks de win-
terse temperatuur waren er weer veel toeschouwers aanwezig om het 
team aan te moedigen.

Nuenen moest noodgedwongen di-
verse jonge spelers (uit eigen jeugd) 
opstellen, dit vanwege  blessures en 
afwezigheid van anderen. Na de min-
dere wedstrijd van vorige week, be-
gon het team deze keer sterk met 
veel passie en inzet. Al na 3 minuten 
gaf Billy de Jong een goede pass op 
Jasper van Oosterhout, die door 
goed door te gaan in het duel, de 1-0 
maakte.
Ook Sil Sanders, die een goede wed-
strijd centraal achterin speelde, 
kwam naar voren om de aanval mee 
te ondersteunen, maar de score kon 
jammer genoeg niet vergroot wor-
den. Nuenen bleef goed druk zetten 

en daar had de bezoekende ploeg 
geen antwoord op. De stand werd 
helaas voor rust nog 1-1 en dat was 
even een tegenvaller. Keeper Jeroen 
Keeris maakte een zeldzame inschat-
tingsfout, waardoor de stand gelijk 
werd. Zoals al vaker dit seizoen is ge-
bleken, is dit team zodanig hecht en 
sterk, dat deze terugslag weer snel 
hersteld kon worden. Direct na rust 
bekroonde Ibrahim Barrie een prima 
actie met een doelpunt, 2-1. Hierna 
was Jasper van Oosterhout een aan-
tal keren de prachtige en behendige 
dribbelaar, waar het publiek met een 
oh.. en ah..  enorm van genoot. Voor 
de verdedigers van Moerse Boys was 

hij lastig af te stoppen. Nuenen wis-
selde nog een aantal spelers , Andrei 
Agape kwam voor Ed Craenen, Daan 
Velthuis voor Jasper van Oosterhout 
en Casi Chilala voor Ibrahim Barrie. 
Nuenen bleef doorgaan met gecon-
centreerd en zorgvuldig aanvallen. 
Dit resulteerde in een prachtige goal 
via de onderkant van de lat van ‘Man 
of the Match’ Billy de Jong: 3-1.
Vandaag was het een mooie partij 

om te zien en gelukkig geen ‘Stamp-
pot’  (na afloop werden de spelers en 
begeleiders, ook van vrouwen 1, na-
melijk op dit heerlijke winterbuffet 
getrakteerd, prima verzorgd door 
een plaatselijke traiteur). Donderdag 
om 20.00 uur staat nog de derby om 
de KNVB beker tegen Geldrop op het 
programma. In het nieuwe jaar start 
de competitie weer op 22 januari te-
gen EVV uit Echt.

 

vele supporters genoten met volle 
teugen van hun team en dat werd 12 
minuten  voor tijd beloond toen Vor-
stenbosch op links Van Erp wegstuur-
de, die Swinkels omspeelde en de 0-3 
binnenschoot.
De vreugde bij Gerwen  was groot, en 
het verdriet bij Eli voelbaar.
Gerwen had verdiend gewonnen in 
een wedstrijd die meer dan de moei-
te waard was. Het was koud, maar het 
spel en de strijd van beide teams was 

een terecht toegekende strafschop, 
direct de leiding nam in de wedstrijd 
(1-2). Na een kostbare fout achterin 
bij EMK leek de beslissing in de wed-
strijd gevallen (1-3) en was er met 
nog een twintig minuten te spelen 
de definitieve beslissing daar, nadat 
Terlo na een vrije trap op de rand van 
de 16-meter de bal prima werd afge-
rond (1-4). 
In de slotfase van de wedstrijd was er 
nog wat tumult na een uitsluiting 
voor Terlo en EMK dat de aanslui-
tingstreffer maakte (2-4, doelpunt 
Kevin Aarts uit de toegekende straf-
schop), maar feitelijk was deze wed-
strijd al gespeeld en beslist door de 
beslissende fase net na rust.

Nu winterstop en daarna de tweede 
seizoenshelft weer oppakken met 
nieuwe energie mannen! 

hartverwarmend deze middag. Moe 
en leeg gestreden zochten beide 
teams de kleedkamer op en zoals ge-
woonlijk tussen deze beide clubs 
werd in de kantine nog een flink 
feestje gevierd en waren de irritaties 
alweer lang vergeten. Een reclame 
voor het amateurvoetbal deze mid-
dag.

De Nationale Vrijwilligersprijzen
De nationale Vrijwilligersprijzen dagen Vrijwilligersorganisaties massaal 
uit de emotie van hun werk te vertellen. De organisatie is op zoek naar de 
typische verhalen die bij vrijwilligerswerk horen. Verhalen die raken en 
mensen aangrijpen. 
 
Wat kun je winnen?
Vrijwilligerswerk is emotie en vrijwil-
ligers hebben allemaal zo hun passie. 
Waarom is het zo mooi iemand met 

schulden te helpen, dat natuurge-
bied in optimale staat te brengen of 
die theatervoorstelling van de grond 
te trekken? Met hun verhaal maken 
vrijwilligersorganisaties, bewonersi-
nitiatieven en bedrijven met hun me-
dewerkersvrijwilligers kans op de 
hoofdprijs van 15.000 euro. De num-
mers twee tot en met zes krijgen een 
prijs van 2.000 euro. En voor maar 
liefst tachtig organisaties ligt er een 
prijs van 750 euro als ze tot één van 
de favorieten van de selectiecommis-
sie behoort. De nummer één tot en 
met zes krijgen een professionele re-
portage op basis waarvan de jury be-
sluit wie er wint. In de reportage ver-
tellen de genomineerde presentator 
Bas Westerweel over wat hen aan-
grijpt in hun vrijwilligerswerk.
 
Simpel meedoen
De organisatie vraagt vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties een korte 
vlog van maximaal één minuut te 
maken over hun vrijwilligerswerk. 
Wat grijpt hen aan in hun vrijwilli-
gerswerk? Wat maakt wat ze doen zo 
mooi? Waar krijgen ze kippenvel van? 
Vanaf 1 december 2022 kunnen or-
ganisaties, bewonersinitiatieven en 
bedrijven zich aanmelden. 

Aanmelden kan tot 28 februari 2023 
WhatsApp of mail. Alle informatie, in-
clusief een handig format om een 
vlog te maken, staat op  www.vrijwil-
ligersprijzen.nl. 

Naast de vaste begeleider en coördi-
nator zal er altijd minstens één twee-
de begeleider zijn van BC Culbertson. 
Aan hen kunt U raad en uitleg vragen 
tijdens het spelen en bieden.

De kosten (zaalhuur en begeleidings-
kosten) komen op circa € 25,- per per-
soon. Zodra het aantal deelnemers 
bekend is, worden de definitieve kos-
ten bepaald.
Koffie en thee is voor € 1,- verkrijg-
baar. U kunt zich per email via cul-
bertsongeldrop@gmail.com tot 24 
december aanmelden als lid van de 
Oefenclub voor deze serie.
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De specialist met aandacht voor élke man en élke gelegenheid
Dorpsstraat 95 Mierlo | lenssenmannenmode.nl | P GRATIS PARKEREN

Grieks Mediterraans Restaurant

ElpidaElpida
Wenst u fi jne kerstdagen

en een
gelukkig nieuwjaar

Dank voor het vertrouwen van het afgelopen jaar.

Het restaurant is geopend tijdens de feestdagen,
ook voor afhaal kunt u bij ons terecht.

Kerst bij Elpida in NuenenKerst bij Elpida in Nuenen

De menukaart is te bekijken op de site www.restaurant-elpida.nl

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

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN
Nu ook zelfgemaakte kerststukken, 
kerstpakketten en freubelspullen

om zelf te knutselen
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