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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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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

www.nuenensmannenkoor.nl

Twijfel je nog? 

Kom op maandagavond 

eens luisteren tijdens 

de repetitie in 

Het Klooster.

NMK

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Paulus Schäfer 
met Italiaanse 
Dario Napoli Band in 
concert-café de Stam

Knallende 
kerstvoorstelling 
op St. Jozefschool

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Wij wensen u 
fijne feestdagen 

en een veilig 2017!

Iedere maand 
blije gasten 
aan tafel

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 
Nuenen moet weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

Makelaar PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com
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Nuenenaren: Bedankt!
‘Nuenenaren voor Nuenenaren: zorg voor elkaar’: onder dit motto vond dit 
jaar voor de negentiende keer de jaarlijkse kerstpakkettenactie plaats. De 
actie wordt georganiseerd door de gezamenlijke Nuenense kerken. Met 
deze actie wordt een aantal Nuenense gezinnen verrast met een goed 
gevuld kerstpakket. Het zijn gezinnen bij wie - vanwege de financiële situ-
atie - een dergelijk pakket zeer welkom is. Dit jaar waren dat 211 gezinnen. 
Daarnaast hebben we ook aan 119 gezinnen en/of alleenstaanden, die in 
het afgelopen jaar een dierbare verloren hadden, of anderszins een moei-
lijk jaar achter de rug hadden, een extra ‘kerst-lichtpuntje’ aangeboden. 
Het is ook dit jaar een zeer geslaagde activiteit geworden. 

Op zaterdag, 10 december, werd aan 
het winkelend publiek de bedoeling 
van de actie uitgelegd. Het verzoek bij 
deze uitleg was: aan de hand van een 
‘boodschappenlijstje‘ een (of een paar) 
artikel(en) extra te kopen, om daarmee 
voor een aantal Nuenense gezinnen en 
alleenstaanden kerstpakketten te ma-

ken. Nagenoeg iedereen reageerde po-
sitief, en stemde van harte met deze 
actie in.Veel mensen kenden de actie al 
van voorgaande jaren. Op maandag 12 
december werden in de Regenboogkerk 
alle pakketten samengesteld en inge-
pakt. Bij alle 330 adressen zijn in de 
week van 12 t/m 18 dec. de pakketten 

Continuering Sjors Sportief & Sjors Creatief in Nuenen

Oproep aan verenigingen/cultuur-     
aanbieders om zich weer aan te melden!

Bewezen formule
Sjors Sportief & Sjors Creatief is in-
middels in ruim 60 gemeenten een 
bewezen formule en bestaat uit een 
gebruiksvriendelijk digitaal inschrijf-
systeem voor kinderen en verenigin-
gen / aanbieders. Om nog beter in te 
spelen op de beleving van het kind, is 
er een ‘mascotte’ gekoppeld aan de 
kennismakingsactiviteiten, zoals ge-
noemd: Sjors!

Alle kinderen uit het basisonderwijs 
Nuenen ontvangen begin maart het 

Sjorsboekje en mogen één (of meerde-
re) workshops uitkiezen, waar zij en-
kele naschoolse introductielessen kun-
nen volgen op locatie van (sport)
verenigingen. Vaak gratis, krijgen zij de 
kans een kijkje in de keuken te nemen 
bij de activiteit waar zij nieuwsgierig 
naar zijn. Sport- en cultuurdeelname 
kan nooit groot genoeg zijn. 
 
Meld uw activiteit ook aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimule-
ren kinderen om een structurele actie-
ve deelname te bewerkstelligen. Hier-
voor hebben wij alle aanbieders nodig! 
Uw activiteit wordt uiteindelijk ge-
plaatst in een prachtig wervend boek-
werk. Dit Sjorsboekje wordt in maart 
2017 op alle basisscholen in de gemeen-

en de ‘lichtpuntjes‘ in Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten bezorgd.Bij het bezor-
gen reageerden de mensen verbaasd, 
dankbaar en (soms) emotioneel.

Succes dankzij de inzet van velen
Via deze publicatie willen wij heel graag 
een aantal mensen bedanken. Aller-
eerst de filiaalhouders van vijf Nuenen-
se supermarkten die hun spontane me-
dewerking en de nodige faciliteiten aan 
deze actie hebben gegeven. Bijzonder 
dank ook aan bakkerij de Vocht die te-
gen een mooi gereduceerde prijs 211 
broodbonnen aanbood. Extra dank ook 
aan die mensen, die een financiële bij-
drage hebben gegeven. Met dat geld 
kon de organisatie aanvullende artike-
len kopen. Dank ook aan al die vrijwil-
ligers: de artikelen-inzamelaars, de 
chauffeurs die de ingezamelde artikelen 
uit de supermarkten ophaalden, de in-
pakkers en de bezorgers van de pakket-
ten. Mede dank zij al deze mensen is 

het realiseren van deze kerstactie uit-
stekend verlopen.
Maar de grootste dank gaat uit naar u: 
het winkelend publiek. Dankzij uw 
gulle gaven hebben wij de pakketten 
goed kunnen vullen.

De kerstpakkettenactie is een jaarlijks 
terugkerende activiteit die in Nuenen 
feitelijk niet meer weg te denken valt en 
die als erg sympathiek wordt ervaren. 

Namens de gezamenlijke Nuenense 
Kerken: nogmaals onze hartelijke 
dank. Bovendien: Wij wensen u een 
voorspoedig en gezond 2017 toe.

Wij wensen u 
een voorspoedig 

en gezond 2017!
Namens redactie 

 bezorgers
administratie 

en uitgever

LEVgroep heeft met het project Sjors Sportief & Sjors Creatief vorig school-
jaar maar liefst ruim 1500 basisschoolkinderen laten kennismaken met 
diverse sportieve en culturele activiteiten in Nuenen. Wegens dit daveren-
de succes wil de gemeente Nuenen dit in het nieuwe kalenderjaar natuur-
lijk graag continueren. Hiermee krijgen de kinderen de kans om op laag-
drempelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de 
gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om activiteiten te pro-
moten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digitaal 
voor kunnen inschrijven. 

te Nuenen verspreid. Erg goede promo-
tie dus voor uw vereniging/organisatie!
Meld uw kennismakingsactiviteit(en) 
vanaf vandaag aan op www.sportsti-
mulering.nl.

Meer informatie?
Bent u geen vereniging, maar wilt u 
toch graag een activiteit voor deze 
doelgroep aanbieden? Dit kan natuur-
lijk, neem dan contact op met Paul 
Dekkers, Projectcoördinator LEV-
groep: Paul.dekkers@levgroep.nl 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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WE NODIGEN U 
VAN HARTE UIT 

VOOR EEN FEESTELIJKE 
NIEUWJAARSONTMOETING

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? 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! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Gemeente Nuenen sluit de meeste containers 
op 30 december in de namiddag en gaan   
2 januari weer open.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

•	 om	20.00	uur	het	bezwaarschrift	 ingediend	tegen	het	besluit	
van 12 oktober 2016 waarbij de aanvraag voor subsidie is afge-
wezen.

•	 om	20.30	uur	het	bezwaarschrift	 ingediend	tegen	het	besluit	
van 28 oktober 2016 waarbij spoedbestuursdwang is toegepast 
voor de overtredingen op het perceel Achterbos ongenummerd 
te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 21	december	2016	 	 Laan	van	Nuenhem	11,	5673	PA	–	het	
    plaatsen van een opbouw op de bestaande 
    garage (BOUW);
•	 23	december	2016	 	 Hoevensestraat	10,	5674	XK	–	het	plaatsen	
    van een tuinafscheiding (BOUW).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	ingekomen:

•	 Aanvrager:	De	heer	Pieters	namens	A-Vastgoed	Beheer	B.V.	voor	
de	uitoefening	van	het	horecabedrijf	aan	Park	1	i.v.m.	de	over-
name van een bestaand bedrijf;

•	 Aanvrager:	 De	 heer	 Woudstra	 om	 verlenging	 van	 zijn	 stand-
plaatsvergunning voor het eerste half jaar in 2017 voor de ver-
koop van burgers en wedges op elke donderdagmiddag tot 20.00 
uur	op	het	Vincent	van	Goghplein.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld 
binnen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens 
op woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:

•	 20	december	2016	 	 Europalaan	2,	5674	CA	–	het	plaatsen	van	
    een prijzenbord ten behoeve van een tank-
    station (BOUW, RO, afwijken van de 
	 	 	 	 bestemming	en	RECLAME);
•	 20	december	2016	 	 Dubbestraat	2A,	567	4AE	–	het	wijzigen	
    van het gebruik ten behoeve van het tijde-
    lijk bewonen van een bijgebouw (RO, 
    afwijken van de bestemming);
•	 22	december	2016	 	 De	Vroente	128,	5672	TP	–	het	uitbreiden	
    van de woning (BOUW);
•	 22	december	2016	 	 Collse	Heide	8,	5674	VN	–	het	oprichten	
    van een bedrijfsruimte (BOUW en RO, 
    afwijken van de bestemming);
•	 23	december	2016	 	 Soeterbeek	1B,	5674	NH	–	het	intern	
    verbouwen van een verblijf ten behoeve 
    van huisvesting seizoenarbeiders (BOUW);
•	 23	december	2016	 	 Bosweg	32,	5674	RB	–	het	plaatsen	van	
    een tijdelijke woonunit voor de duur van
     twee jaar (BOUW);
•	 23	december	2016	 	 Hoevensestraat	10,	5674	XK	–	het	verbouwen	
    van een woonhuis (BOUW).

  

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nue-
nen maakt het volgende bekend: 

Op	 20	 september	 2016	 is	 de	 Leidraad	 invordering	 gemeentelijke	
belastingen	2017	vastgesteld.	In	deze	geactualiseerde	Leidraad	staan	
de voorschriften over de voorkomende invorderings- en kwijtschel-
dingsonderwerpen.	 Eveneens	 is	 het	 besluit	 tarieven	 derden	 2017	
vastgesteld.

Op 10 november 2016 heeft de Raad de volgende verordeningen 
vastgesteld:

•	 Legesverordening	2017	en	de	bijhorende	Tarieventabel;
•	 Verordening	marktgelden	2017;
•	 Verordening	toeristenbelasting	2017;
•	 Verordening	reinigingsrechten	2017;
•	 Verordening	onroerende	zaakbelastingen	(OZB)	2017;
•	 Verordening	lijkbezorgingsrechten	2017;
•	 Verordening	afvalstoffenheffing	en	reinigingsrechten	2017	en	de	

bijbehorende tarieventabel;
•	 Verordening	kwijtschelding	van	gemeentelijke	belastingen	2017.	

Op 13 december 2016 hebben burgemeester en wethouders de ta-
rieven voor overige dienstverlening 2017 vastgesteld. Dit zijn de 
rijksleges voor reisdocumenten. 

Tot	slot	heeft	de	gemeenteraad	in	de	vergadering	van	22	december	
2016 de volgende verordeningen vastgesteld: 

•	 1e	aanpassing	van	de	verordening	onroerende	zaakbelastingen	
(OZB)	2017;

•	 Verordening	vermakelijkhedenretributie	2017;
•	 1e	aanpassing	Verordening	lijkbezorgingsrechten	2017	en	bijbe-

horende tarieventabel;
•	 Verordening	reclamebelasting	2017;

De verordeningen zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst 
van vastgestelde belastingverordeningen. Deze liggen kosteloos ter 
inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Binnenkort zijn ze op de 
website van de gemeente te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op 
de landelijke website www.overheid.nl.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 16 januari 2017 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeen-
tehuis. De volgende zaken komen aan de orde:

De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	
de	rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan 
een voorlopige voorziening te treffen.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	de	gezamenlijke	Nuenense	Carnavalsverenigingen	is	mede-

werking verleend voor het gebruik van de gemeentelijke aankon-
digingsborden ter gelegenheid van carnaval 2017 (verzenddatum 
22 december 2016);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	
i.v.m. een Nieuwjaarsreceptie opgeluisterd door John de Bever 
op 1 januari 2017 in een tent op het achter terrein bij het res-
taurant aan Collse Hoedijk 24 (verzenddatum 22 december 
2016);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	
i.v.m. de Nieuwjaarsreceptie van het O.C.N. op 9 januari 2017 
in een tent op het achterterrein aan Collse Hoefdijk 24 (verzend-
datum 22 december 2016).

•	 aan	de	dames	Arts,	Renders	en	Sengers	is	een	ontheffing	verleend	
i.v.m. het schenken van zwakalcoholhoudende dranken t.b.v. de 
dorpsquiz	Wettegij’t	georganiseerd	door	Doen!	KPJ	Nederwetten	
op zaterdag 8 april 2017 in M.F.A. de Koppelaar (verzenddatum 
22 december 2016). 

 
Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de 
burgemeester	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	
GA	Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het 
bezwaarschrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden 
gedaan bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector 
Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

Op 1 januari 2017 | Vanaf 16.00 uur
16.30 uur uitreiking vrijwilligersprijs 2016

17.15 uur nieuwjaarstoespraak burgemeester
18.00 uur afsluiting nieuwjaarsontmoeting

Het Klooster Nuenen

Olivia en Rens: nieuwe 
inwoners in onze gemeente.....
De geboorten van nieuwe inwoners in onze gemeente leidt soms tot opval-
lende openbaarmakingen. Aan de Boordseweg in Nuenen zijn onlangs twee 
nieuwe inwoners geboren. Olivia op nummer 11 en Rens kwam binnenvlie-
gen op nummer 18. Rens en Olivia: welkom in onze gemeente!

Oproep
Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-

vallende geboorteaankondiging ergens 
in Nuenen, Gerwen, Nederwetten of 
Eeneind, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. Dan kunnen 
wij onze fotograaf op pad sturen om de 
aankondiging te vereeuwigen. 

Foto‘s Cees van Keulen



 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

             
Happy New Year !!!

Acties week 52 : geldig dinsdag 27 dec. t/m zaterdag 31 dec. 2016_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn 
2x halve € 1,95
 heel € 189_____________________________________________________

December feestvlaai
  
  € 1395_____________________________________________________

Champagneslof
Heerlijke sloffenbodem met champagne-
bavaroise, feestelijk opgemaakt 
  € 795_____________________________________________________

Vanaf 29 december

11 Oliebollen
 met of zonder rozijnen  € 1000
Roomboter 
Appelbeignets 4+1 GRATIS
Mini Roomboter 
Appelbeignets 6+2 GRATIS

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Natuurlijk hebben wij 
ook dit jaar weer, 
voor iedere klant 
een leuke attentie 

op vrijdag en zaterdag. 

En volop lekkers om 
oud en nieuw goed te vieren!!

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

Namens ons gehele team
een smakelijk 2017!!!

Wij wensen u allemaal
een heerlijk 2017

Godfried de Vocht De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

VOLVO 245 2.1 ESTATE
benzine  |  handgeschakeld  |  kilometerstand: 51348 miles

  afgiftedatum: 6 maart 1981  |  prijs op aanvraag

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Riny 
van Kessel
en medewerkers 
wensen iedereen 
een gezond, fris 
en fruitig
2017!SALE

SALE
KORTING

50%
TOT

fabriekswinkelbodybrand

Actie geldig vanaf 27 december op geselecteerde items. op = op

Boordseweg 1
5671 AP Nuenen

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Lieshout
(omg. Dorpstraat, Hertog Janstraat ± 350 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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 PUZZELHOEKWeek 52

5 7 3
7 1 4

8 2 6
3 2 8
4 7 9

6 1
6 9 5

2 5 7 6

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 strafschop 6 betrekking 12 brandstof 13 Ierland 14 getijde 
16 bloem 18 levenslucht 19 grondtoon 20 gevangenis 22 etcetera 24 nogmaals 
25 water in Utrecht 27 ineens 29 een weinig 30 namiddag 31 voordat 
33 marmelade 35 Verenigde Staten 37 lidwoord 38 bediende 39 populaire groet 
40 bijwoord 41 watering 42 bloeiwijze 44 eerste kwartier 45 grote bijl 47 vogel 
50 houding 52 takje 54 brandstof 56 gebogen been 58 soortelijk gewicht 
59 dus 61 treuzel 64 Japans bordspel 65 deel v.h. been 66 takje 
68 riv. in Zuid-Amerika 69 vogel.

Verticaal: 1 wortel 2 numero 3 bergweide 4 vers 5 afslagplaats bij golf 
7 plechtige gelofte 8 hijstoestel 9 behoeftig 10 voorzetsel 11 delfstof 
15 werphout 17 deel v.h. oor 18 optreden 19 omstandig 21 zangnoot 
23 mossteppe 24 dierengeluid 26 pers. vnw. 27 werktuig 28 kledingstuk 
29 in memoriam 30 ontkenning 32 pl. in Gelderland 34 papegaai 36 baardje 
41 de lezer heil 43 rondhout 46 karaat 48 ik 49 Europeaan 51 titel 
52 riv. in Spanje 53 drietal 55 uurwerk 57 afgezant 59 enzovoort 
60 erfelijkheidsdrager 62 op de wijze van 63 afgemat 65 vogel 67 motorraces.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

N A P E L S A D V I E S

A L A D E E R E N K

S O L D A A T E N E R G I E

B O E M E L S K E E R

A K E N T E E L T E R T S

K N O R E N A R E N D T

E I K E N G

R A S T E R N I E T S B

E E L T N E G E N E T R E

N E P V S A R O R E E

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

T N O T A I D E E T

T O R E R O S T E P P E

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

Oplossingen wk 51
N E V O S A L G S K T V

N E L E D N A A C B A E

A C S I R E V A H E R G

T I A S S N N S O P O N

U V D L E S A T R E K I

U R J I I M A I P R E L

R E U R E F M B I K P R

R S N E Y E O S O E O E

A C C C U N T R E N T E

M H T R A A N S N U I T

P A B A L E P E Z I G A

M R O F T A L P P N E K

V E N S T E R B A N K

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.

ACTUEEL
BATCH
CAESAR
EGELANTIER
ETSEN
GAZON
GRAVITATIE
INTACT
KOSTGANGER
LITERFLES
LOUTER
LUIER
MIMOSA
NAAISTER
NAAKT
ORAAL
PUPIL
SCHUIFWAND
SPORE
STEELS
TAARTBLIK
TAPAS
TAXUS
TROMMEL
WAGON
WALSEN
ZWAMNEUS

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 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 Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

week 50, Mw. C. van Leeuwen, Nuenen.

Opwettenseweg 81  Nuenen  |  040-2840013 |  Ma t/m Za 9.30 - 17.30 uur

 Twijfels? Kies zekerheid; Slaapgarantie!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Woensdagavond 18 januari in gipsyjazz-dorp Gerwen

Paulus Schäfer met    
Italiaanse Dario Napoli Band  
in concert-café de Stam
 
De gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer uit Gerwen treedt woensdag 18 januari 
op met de Dario Napoli Band in concert-café de Stam in Gerwen. Gitarist en 
componist Dario Napoli uit Cortona, Italië, is geen onbekende in de wereld 
van de gipsyjazz. In de band spelen sologitarist Dario Napoli, ritmegitarist 
Tommaso Papini en bassist Alex Carreri.

Dario Napoli trad op in de VS, onder 
meer in Austin, Los Angeles en New 
Orleans. Hij speelde ook op diverse 
festivals in Italië: Arezzo Summer Jazz, 
Trasimeno Blues, Raduno Medeterra-
neo Petralia en Eddy Lang Festival. 
Daar deelde hij vorig jaar nog het po-
dium met Stochelo Rosenberg uit Nue-
nen. En nu speelt de Dario Napoli Band 
op het eerste gipsyjazzconcert in Ger-
wen in het nieuwe jaar. Gerwen - in de 
gemeente Nuenen c.a. - is de broed-
plaats van veel virtuoze gipsy-gitaarta-
lenten én wordt wel aangeduid als dé 
hoofdstad van de mondiale gipsy jazz.
 

Django Reinhardt
De manouche jazz van sinti-gitarist 
Django Reinhardt is de belangrijkste 
inspiratiebron voor de Dario Napoli 
Band. In zijn moderne manouche-pro-
ject brengt Dario Napoli meer heden-
daagse invloeden, zoals bebop, funk en 
moderne jazz, in zijn versie van gipsy-
swing. Dario Napoli speelt met zijn 
band 18 januari vanaf half negen in ca-
fé de Stam in Gerwen. En Gerwenaar 
Paulus Schäfer zal daar samen met het 
Italiaanse trio optreden.

Toegangskaarten
De muziekavond in café de Stam op 
woensdag 18 januari begint om half 
negen. Toegangskaarten à tien euro 
kunnen gereserveerd worden via mail-
adres info@sintimusic.nl of telefo-
nisch: 06 8193 5569.

Gipsygitarist Paulus Schäfer uit Gerwen 
speelt in concert-café de Stam….

De Italiaanse guitarist Dario Napoli treedt 
op in Gerwen…..

Cultuur Overdag 
begint 2017   
met ‘Wild’
Op donderdag  12 januari  vertoont 
Cultuur Overdag de film ‘Wild’. Het is 
een Amerikaans, Engelstalig drama 
gebaseerd op de gelijknamige me-
moires van Cheryl Strayed, gepubli-
ceerd onder de titel: From Lost to 
Found on the Pacific Crest Trail.

Het verhaal gaat over een vrouw die, 
na het overlijden van haar moeder en 
het stranden van haar huwelijk, be-
sluit een wandeltocht van meer dan 
1600 kilometer te maken over een 
langeafstand pad dat in de bergachti-
ge gebieden langs de Amerikaanse 
westkust loopt, vanaf de grens met 
Mexico in het zuiden naar de grens 
met Canada in het noorden. Zonder 
ervaring of voorbereiding begint ze 
aan de gruwelijk zware tocht die uit-
eindelijk haar leven verandert.
De film begint om 10.30 uur; de foyer 
is open vanaf 10.00 uur. Toegangsprijs 
voor de film (inclusief een kopje thee 
of koffie) is € 6,50. Kaartjes zijn te 
koop aan de receptie van Het Klooster 
(Park 1), iedere werkdag van 8.30 tot 
17.30 uur.

Namens alle vrijwilligers wenst Cul-
tuur Overdag iedereen een goede jaar-
wisseling en een mooi, cultureel 2017! 

ZuidZorg, de Zorgboog en GGD Brabant 
Zuidoost vernieuwen samen JGZ
Begin 2017 starten ZuidZorg, de Zorgboog en GGD-BZO een pilotproject waar-
bij de werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verandert. Eén loket en 
één JGZ-team ondersteunen het gezin en het kind vanaf de zwangerschap tot 
aan de volwassenheid. Met de nieuwe werkwijze spelen ZuidZorg, de Zorgboog 
en GGD-BZO beter in op de wensen en behoeften van ouders en/of verzorgers. 
Ouders zullen geen grote overgang meer ervaren tussen de zorg op het consul-
tatiebureau voor de jongsten en de zorg voor kinderen van 4 tot 18 jaar. 

Tot op heden leveren zowel het consul-
tatiebureau als de schoolarts jeugdge-
zondheidszorg. Bij ouders is deze zorg 
bekend vanwege het vaccineren, meten 
en wegen van de kinderen, het geven van 
opvoedadvies en het bieden van steun 
als het even minder gaat bij het opvoe-
den en opgroeien. Veel ouders waarde-
ren deze zorg, maar vinden het jammer 
dat er een grote overgang is als hun kind 
vier jaar wordt. Op dat moment gaat de 
zorg namelijk over van consultatiebu-
reau naar de schoolarts van de GGD. 
Met de vernieuwde werkwijze verloopt 
deze overgang soepeler. 

Aanbod op maat 
Alle ouders willen dat hun kind deskundi-
ge zorg en aandacht krijgt. Toch ervaren 
sommige ouders een deel van de jeugdge-
zondheidszorg als overbodig. Het gaat im-
mers goed met hun kind - waarom ‘moe-
ten’ ze dan naar het consultatiebureau ko-
men? Bij de nieuwe werkwijze kunnen 
ouders meebeslissen over de zorg van hun 
kind. Er is geen sprake meer van vaste con-
tactmomenten. Elk kind krijgt een aanbod 
op maat, waarbij de gezondheid en welzijn 
van het kind centraal blijven staan. Ook 
gaat de JGZ in Zuidoost-Brabant gebruik 

maken van moderne communicatiemid-
delen, net als hun doelgroep; de jeugd en 
hun ouders. "Goede bereikbaarheid en ei-
gentijdse voorlichting zijn belangrijk. Het 
is een prachtige uitdaging die we geza-
menlijk verder gaan uitbouwen", zegt 
jeugdverpleegkundige Sanne Lathouwers 
van consultatiebureau Mierlo. 

Samenwerken in de wijk 
"We blijven doen waar we goed in zijn, 
maar gaan dat wel anders doen. Samen 
met de ouders en samen met anderen in 
de wijk." Het JGZ-team gaat nog meer 
samenwerken met andere organisaties 
in de wijk, zoals peuterspeelzalen, huis-
artsen en wijkteams. Zo maken zij het 
netwerk in de zorg voor de jeugd sterker. 
De JGZ wil er zo aan bijdragen dat de 
wijk een veilige, stimulerende plek is 
voor kinderen. Proeflocaties ZuidZorg, 
de Zorgboog en GGD BZO starten in ja-
nuari 2017 met de vernieuwing op vier 
proeflocaties in Best, Waalre, Geldrop-
Mierlo en Helmond-Oost. Op deze lo-
caties worden diverse vernieuwingen 
uitgeprobeerd en ontwikkeld. Uiteinde-
lijk vormen de drie organisaties deze er-
varingen om tot de ideale JGZ en rollen 
zij deze uit over de andere JGZ-locaties.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
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
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2016 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Acupunctuur bij stoppen met roken en afvallen 

Einde aan gewichtstoename 
en jojo-effect!
Als u dit leest, bent u wellicht nog in feeststemming: de jaarwisseling staat 
voor de deur en gezelligheid kent geen tijd. Maar heeft u al goede voorne-
mens voor 1 of 2 januari? Bent u van plan uw levensstijl te verbeteren? Door 
te gaan afvallen en/of te gaan stoppen met roken?

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

Een probleem bij de meeste diëten is, 
dat je het aantal calorieën dat je in-
neemt, moet verminderen. Ons li-
chaam schakelt bij te weinig eten na-
melijk over in de ‘overlevingsfase.’ 
Vroeger kwamen er periodes voor, 
waarin voedsel erg schaars was. Tij-
dens perioden dat er wél voldoende 
eten voorhanden was, aten we dus 
zoveel we konden. Ons lichaam sloeg 
de extra energie op als lichaamsvet. 

Wanneer er dan een periode aanbrak 
waarin er minder te eten was, moes-
ten we zien te overleven. Daarom 
schakelde ons lichaam direct terug en 
ging het automatisch minder calorie-
en verbranden. Helaas doet ons li-
chaam dat nu nog steeds…Dus: als 
we zo maar minder gaan eten of een 
caloriebeperkt dieet volgen, schakelt 
ons lichaam een versnelling lager, net 
als in vroeger tijden. 
We raken dan in een vicieuze cirkel: 
doordat we minder calorieën inne-
men, gaat ons lichaam minder calo-
rieën verbruiken…Tot op het mo-
ment dat we amper nog iets eten en 
toch niet meer afvallen. Vaak geven 
we dan teleurgesteld op en gaan te-
rug naar ons oude eetpatroon. U kunt 
al raden wat er dan gebeurt. In een 
korte tijd komen we weer kilo’s aan. 
Dat is het beruchte ‘jojo-effect.’

Met acupunctuur en de juiste voe-
dingsadviezen kan ik mijn patiënten 
helpen om gezond af te vallen en een 
prettiger levensstijl aan te nemen, 
met veel minder inspanning dan bij 
traditionele diëten. Het jojo-effect 
ontstaat dan niet. Diabetes type-2 pa-
tiënten en mensen met hoge bloed-
druk kan ik daardoor ook vaak helpen.

Verder ondersteun ik het stoppen met 
roken met diverse vormen van acu-
punctuur. Daardoor hebben mijn pa-
tiënten vaak helemaal geen trek meer 
in een sigaret. Ook hebben ze nauwe-
lijks tot geen last van ontwennings-
verschijnselen. 
Het probleem bij stoppen met roken, 
is dat mensen dikwijls zwaarder wor-
den. Met de juiste acupunctuurbe-
handelingen, kan ik dat echter vaak 
voorkomen. 

Voorstel voor centrum 
management aangenomen
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 december was het voor-
voorstel voor de invoering van een reclamebelasting voor de centrum-
ondernemers, een tijdrovend onderwerp. Niet zo de belasting doch het 
innen er van hield veel fracties bezig.

De aanslag voor de WOZ waarde 
wordt de grondslag voor de hoogte van 
de aanslag.
De bedragen variëren van een mini-
mum € 420,- tot een maximum tarief 
van € 696,- bruto per jaar voor de onder-
nemer. Netto komt dit neer op € 16,50 
per maand minimun tot een maximum 
van € 29,00 per maand. Deze bedragen 
komen in de Stichting Centrumma-
nagement die ze weer storten in het 
Ondernemersfonds. De kosten voor 
bezwaar- en beroepsprocedures wor-
den eerst verrekend met de Stichting.

Het voordeel van het instellen van cen-
trummanagement is dat alle winkeliers 
meeprofiteren van een veilig en opge-
ruimd centrum met zo weinig moge-
lijk leegstand. Ook voor de Gemeente 
is het aantrekkelijk een winkel- en ho-
recabestand te hebben dat voldoet aan 
de wensen van de inwoners.
Alle fracties hadden in eerste termijn 
wel iets te zeggen over het onderwerp. 
W70 was zoals later bij de stemming 
bleek niet eensgezind in hun oordeel. 
Ze wilde geen kassier zijn om belasting 
te innen.

D66 wil niet via de Gemeente belasting 
betalen.
De SP had moeite met de cijfers die ge-
leid hadden tot een democratische 
meerderheid van de ondernemers om 
te komen tot de belastingheffing.
De VVD vond de draagkracht onder 
de winkeliers niet overtuigend en vond 
het jammer dat het College niet met 
een andere vorm is gekomen. Ze wil 
helemaal geen nieuwe vorm van belas-
tingheffing. De partij vroeg zich af of 
het een subsidieverordening was of be-
lasting doorschuiven.

Het CDA wilde dat de ondernemers 
het verder uitbouwden en dat anderen 
niet alles moeten zien in een negatieve 
spiraal.
GroenLinks noemde het een vorm van 
participatie maatschappij.
De PvdA stelde dat de ondergrens voor 
veel ondernemers is bereikt. De kosten 
van de belastinguitvoering voor de Ge-
meente was voor de partij wel zorge-
lijk. Een ambtenaar voor een half jaar 
kost 40.000 Euro om de problemen 
van de bezwaarprocedures af te han-
delen.
Lijst Pijs vond dat het ondernemers 
verantwoordelijkheid was.
De Combinatie dacht dat de Gemeen-
te meer werk had aan de nieuwe belas-
tingvorm dan de ondernemers.
Lijst van den Boomen was blij voor de 
ondernemers en dus helemaal voor. 
Hij wilde zich er niet mee bemoeien.
Mevr. v.d. Ven van W70 voorzag dat de 
bedragen die niet binnen komen ten 
laste komen van de Gemeente. 

Ons licht is uit
Smerig volk heeft in de vooravond van -of in de kerstnacht- de gore moed gehad de kerst-
verlichting uit onze voortuin te halen. Natuurlijk hebben wij daar begrip voor op te bren-
gen. Want de toon van horkerigheid, onfatsoen en gebrek aan sociaal gedrag heeft niet zo 
nu en dan, maar bijna dagelijks de boventoon. Wij zijn aangerand in ons waardegevoel 
van fatsoen en eer. Wij voelen ons besmeurd bij het idee dat er geen besef meer is aan-
gaande het gedachtenGOED van mijn en dijn.
Het is allemaal niet om te klagen, te zeuren. Is het erg?? Wel neen, maar bij ons is de maat 
vol, overgelopen. Gelieve met je/jullie poten van andermans spullen af te blijven, is voort-
durend te veel gevraagd. Dit keer is onze tekst niet ‘met respect’ geschreven. Immers, die 
woorden worden gevolgd met zinnen die meestal niet door het begrip RESPECT worden 
gedekt. Wij zijn woedend, onze kerst is lichtelijk verpest.
Wie lef heeft, en burgermoed toont, meldt zich. Dit diefstalletje toont het tegendeel bewe-
zen, maar wie weet?! ......... Aangifte is gedaan.

Ton en Nelly Neijts, Spotvogelstraat, Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

Centrummanagement Nuenen
Het is dankzij de politieke wil van de onderstaande partijen die ons vanaf het begin ge-
steund hebben dat het Centrummanagement een feit is per 1 januari 2017.
SP:  Hein Kranen en Bas Smouter
GL: Boudewijn Wilmar.
P.V.D.A: Frank Huijink
VDB: Tom van den Boomen.
CDA: Eric Groothoff.
D66: Nico Pijnacker Hordijk - Arend Tomas - Willemijn van Werkum
W70: John Geven.
Met deze geweldige inzet van bovengenoemde personen kan het Centrummanagement 
gaan zorgen dat het centrum voor de inwoners van dit mooie dorp leefbaar, sfeervol en 
aantrekkelijk blijft met een gevarieerd winkelaanbod en goede horecavoorzieningen.
Gevarieerde activiteiten in samenwerking met het bestaande aanbod, dit alles in goed 
overleg met de centrumbewoners.
Leegstand aanpakken, mooie groenvoorziening, sfeerverlichting, schoon en een veilig 
centrum, parkeer regulering (blauwe zone) enz.
Dit kan en moet aangepakt worden voor nu en de volgende generatie.

Ap Duisterhoff , initiatiefnemer. 

Fusiepartner Nuenen
In de afgelopen jaren zijn we onder andere in dit blad bestookt met meningen van poli-
tieke vertegenwoordigers en briefschrijvers, die het haast een vanzelfsprekendheid vinden 
dat Nuenen bij de gemeente Eindhoven wordt gevoegd. Ik neem aan dat deze partijen de 
dagen voor Kerst ook kennis hebben genomen van de mediaberichten over de grote amb-
telijke c.q. bestuurlijke chaos en fraudegevoeligheid bij onze grote buur en hun meningen 
inmiddels hebben herzien. Met de hiervoor bedoelde mediaberichten is namelijk meer 
dan duidelijk geworden dat Eindhoven één van de minst aantrekkelijke fusiepartners voor 
ons mooie dorp is.

B. Heutinck, Boordseweg 2F  

 

 Op zoek naar jouw verborgen 
verleden in het Genealogiecafé
Ze zijn super enthousiast, de medewerkers van Heemkundekring Myerle, uit 
Mierlo. Zij bemannen het Genealogiecafé in de Bibliotheek in Mierlo. Elke 1e 
en 3e zaterdag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur. 

Zelf komen ze uit Geldrop of Mierlo, 
maar de mannen van de Heemkunde-
kring bezitten een schat aan informa-
tie over namen, families en geschiede-
nissen, uit héél Brabant. Want er blijkt 
nog zo veel te vinden over de vroegere 
bewoners in onze regio en over de plek 
waar zij woonden. Zo is er van veel 
adressen nog na te gaan wie er wan-
neer woonde en wat er zich afspeelde. 
En wat te denken van al die oude docu-
menten die nog getuigen van de tex-
tielgeschiedenis in onze regio? Als je 
liever wilt weten waar jouw voorou-
ders vandaan komen, kom dan eens 
kijken in de bestanden op de computer 
in het Genealogiecafé. Daar vind je bij-
voorbeeld nog huwelijksaktes uit een 
ver verleden. Misschien heeft er een 
voorouder van jou in Breda of in Den 
Bosch gevangen gezeten? Ook dat is te 
vinden. Compleet met de documenten 
vol details over het vergrijp. De Heem-
kundekring heeft zelfs toegang tot offi-
ciële bronnen bij het Ministerie van 
Defensie, zodat je de namen kunt vin-
den van de militairen uit onze regio, 
die in het leger van Napoleon dienden. 
Zo brengt De Heemkundekring lang-
zaamaan heel de omgeving zoals deze 
er vroeger uitzag tot leven en zo kom je 
in het Genealogiecafé héél veel te we-
ten over jouw eigen voorouders. Je 
legt, met een beetje hulp, jouw verbor-
gen verleden helemaal bloot en je 
schrijft jouw eigen geschiedenis.

Kom je uit Geldrop-Mierlo, Nuenen of 
Son & Breugel? Kom een foldertje ha-

len in de bieb, of loop eens binnen en 
ontdek wat er allemaal te vinden is 
over jouw voorouders. Heb je ook nog 
oude documenten in je bezit, zoals het 
trouwboekje van je ouders? Neem het 
mee, dat zoekt makkelijker en sneller. 
Neem ook een USB-stick mee, zodat je 
gevonden gegevens kunt overzetten 
naar je eigen computer.

Bibliotheek Dommeldal heeft de taak 
om bronnen te ontsluiten en faciliteert 
dan ook graag dit ‘café’ in de vestiging 
Mierlo. Na de decembersluiting start 
het weer op zaterdag 9 januari vanaf 
11.00 uur. De toegang is gratis. Wel-
kom in het Genealogiecafé, van 11.00-
13.00 uur in de Bibliotheek in Mierlo, 
elke 1e en 3e zaterdag van de maand.

Oliebollen bakken     
bij Jong Nederland Gerwen
Jong Nederland is er het hele jaar voor de jeugd, maar op 31 december gaan 
we oliebollen bakken voor jong en oud. Na 5 jaar de gewone oliebol te heb-
ben gebakken, beginnen we nu ook met overheerlijke rozijnen oliebollen 
en laten we u meegenieten van deze overheerlijke vers gebakken rozijnen 
of gewone oliebollen.

Oliebollen bestellen kan via 
oliebollen@jongnederlandgerwen.nl
De gewone oliebollen zijn 0,60 cent 
per stuk of 10 voor € 5,-.
Rozijnen oliebollen zijn 0,75 cent per 
stuk of 10 voor € 6,-.
U kunt ook gebruik maken van onze 
Oliebollen Superdeal: 10 gewone 
oliebollen + 10 rozijnen oliebollen 
voor € 10,-. U mag zoveel oliebollen 
bestellen als u wilt.

Afhalen kan tussen 12.00 en 14.00 uur 
bij ’t Huysven aan de Huikert 35 in Ger-
wen. Wij komen ze ook graag aan huis 
bezorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, 
voor € 1,50 extra per bestelling. 
Vergeet niet uw naam, adres en tele-
foonnummer te vermelden. Afrekenen 
doet u bij aflevering of bij het afhalen. 
Hebt u vragen, ook dat kan via het zelf-
de mailadres.
Wilt u niet teleurgesteld worden, lever 
dan van te voren een bestelformulier 
in. Binnen lopen op ´t Huysven mag 
natuurlijk ook. Vanaf 13.00 uur kunt u 
bij ons terecht om onze overheerlijke, 
vers gebakken oliebollen te kopen.

Jong Nederland Gerwen wenst ieder-
een een smakelijk en gezond 2017.

Nieuwjaars-
bijeenkomst   
WLG 
WLG nodigt iedereen van harte uit om 
op maandag 2 januari samen het glas 
te heffen op het nieuwe jaar. Onder het 
nuttigen van een drankje en een hapje 
kijken we terug op het oude jaar en 
kunnen we ideeën uitwisselen over de 
plannen voor 2017. 
Het is tegelijk een fijn moment om el-
kaar weer even te ontmoeten.
Plaats in D’n Heuvel
Tijd tussen 13.30 en 17.00 uur
Er zullen doorlopend foto’s worden 
vertoond die gemaakt zijn tijdens de 
activiteiten van de WLG in 2016. Daar 
zijn veel foto’s bij van de creatieve 
workshops voor kinderen en volwasse-
nen. Ook met de kinderen bent u dus 
welkom.



LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

FEESTJE? Huur: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

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 per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET 
GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

NAAIMACHINES nieuw, 
gebruikt en reparaties van 
alle merken. Van de Westerlo 
St. Annastraat 21 Gemert. 
Tel. 0492-361116 info@
westerlo-naaimachines.nl

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

TUINAANLEG EN RE-
NOVATIE. Klein machinaal 
grondwerk. www.lapagonda-
tuinen.nl Tel: 06-19702668.

PEDICURE: ALTA GRACE 
Ook voor diabetes! En ik kom 
aan huis. Cadeaubonnen te 
krijgen. Tel: 06-50571183.

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

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

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

Puur Italiaans genieten met 
een vleugje Brabantse ge-
zelligheid!! www.ilsettimo-
borgo.it Brabantse gastvrij-
heid en culinair genieten met 
een Spaanse touch! www.
bedenbreakfast-lahuerta.com 
Proef de vrijheid in de Ar-
dennen. Camping Moulin de 
Bistain www.maredresorts.be

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR in 
small, medium 
en large

TOPMERKEN:
Meer dan 100 modellen 
in de winkel

R E L A X F A U T E U I L S

Uit voorraad leverbaar

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Gebruikte wasmachines en 
drogers met garantie. Van 
de Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
*Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank 
*Effectiever en goedkoper 
dan een advocaat *Een 
aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. Astrid 
Larue. Tel. 06 539 72 748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

Heeft uw 
organisatie 

een organisatie- 
of  management-

probleem?

Bel of mail 
Van Ravestijn 

Consultancy B.V.

040-2568863 of 06-23023870
info@vanravestijnconsultancy.nl
www.vanravestijnconsultancy.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
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Gymzaal Heuvelrijk omgetoverd 
tot sfeervolle Kerstmarkt
De kerstmarkt van Brede School Heuvelrijk op donderdag 22 december was 
een groot succes. Kinderen, leerkrachten en ouders hebben samen hard ge-
werkt om deze markt te organiseren. Ook de Peuterspeelzaal en de kinder-
opvang van Kids Society Erica deden mee.

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

In deel 26 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ de 
schaatsende jeugd op Soeterbeek. Op de achtergrond de witte 
boerderij van de familie Mesman. Toen de stal in 1953 door brand werd ver-
woest, liet jonkheer Smits van Oyen voor 4728 gulden de boerderij herbou-
wen tot het huis op onderstaande foto. Wie een van de personen op de foto 
herkent, mag dit naar ons mailen.
Zie ook het boek Nuenen op het randje, pagina 14 en verder.

Boek over Van Goghhuis met gratis Drijehornickels 

Met verhaal van Nune Ville   
en Van Gogh Kerkje
Het is bekend dat het moedige Nuenens domineesgezin Plug in de oorlogs-
jaren een onderduiker had opgenomen in huize Nune Ville, dat toen als pro-
testantse pastorie fungeerde. Dat onderduikverhaal staat beschreven in het 
boek ‘Van domineeshuis tot van Goghhuis’, waarvan in september de twee-
de druk verscheen. 

Alleen, wat de auteurs Peter van Over-
bruggen en Jos Thielemans toen nog 
niet wisten, werd bij de boekpresenta-
tie bekendgemaakt. De zoon van de 
onderduiker onthulde de naam van de 
joodse vluchteling, zijn vader en ver-
telde diens bewogen oorlogsgeschiede-
nis. Zo werd het slothoofdstuk van het 
pastorieboek tevens het begin van een 
bijzondere ontknoping. Dit bijzondere 
verhaal kon helaas niet meer in het 
pastorieboek worden opgenomen. 
Maar in het recent verschenen decem-
bernummer van het cultuurhistorisch 
tijdschrift Drijehornickels is het span-
nende relaas te lezen, ingeleid door Pe-
ter van Overbruggen en voorzien van 
nog nooit gepubliceerde foto’s. 

Degenen die de tweede gewijzigde 
druk van het pastorieboek aanschaffen 
(€ 27,50) krijgen daarbij het in full co-
lour uitgevoerde tijdschrift gratis aan-
geboden (losse verkoopprijs € 4,50). 
Overigens staat in dat blad ook een le-

Schuilplaats Joodse onderduiker in Nune Ville
 
 

Nune Ville in vroeger tijden

Het kaasavontuur
„Kom maar“ fluisterde muis Piep naar 
muis Snoeperd en muis Knuffel, „de 
kust is veilig“.
Vlug klommen ze alledrie via de klim-
op naar de grote bak waarin al het 
groenafval zat. Muis Snoeperd had ge-
roken dat er kaas bovenop in de over-
volle bak lag. En niet zomaar kaas, nee 
franse geitenkaas, mjammie, zijn fa-
voriet!

En er lag ook nog een klokhuis van een 
appel en wat stokbrood bovenop! Een 
feestmaal: stokbrood met kaas en een 
appeltje na! Wat zou Ma Muis opkij-
ken!
Overdag hadden ze lekker liggen sla-
pen en nu werd het tijd om wat eten bij 
elkaar te zoeken.
Het eten voor de vissen dat de grote 
mensenman in de vijver had gestrooid, 
was niet genoeg en al gauw veel te 
nat. Dus moest er een ander maal op 
de muizentafel komen. 
Pa Muis was niet thuisgekomen en dus 
bleven de muizenkinderen over om 
voor het eten zorgen; Ma Muis moest 
bij de kleinste muizenkinderen blijven, 
anders zouden die te bang worden in 
het donkere holletje.

Net toen muis Snoeperd de geitenkaas 
over de rand wilde rollen, begon de 
grote bak te bewegen! Wat was er aan 
de hand? Die bak kon toch niet bewe-
gen, hij had geen pootjes zoals zij!
De drie muisjes verroerden zich niet en 
bleven heel stil onder de deksel zitten. 
De bak rolde weg en kwam bij het huis 
te staan; de grote mensenman tilde de 
bak binnen en toen wisten de drie 
muisjes dat ze moesten maken dat ze 
wegkwamen! Als ze eenmaal in het 
huis zaten, waren ze niet veilig voor de 
poes die er woonde!
Die grote poes hadden ze eerder die 
week gezien toen ze in de tuin speel-
den en door de spleten van de houten 
vlonder naar hen gluurde.

„Ik tel tot drie en dan springen we van 
de bak!“ piepte muis Piep. „Oke“ ant-
woorden muis Snoeperd en muis Knuf-
fel.
„Een, twee, drie“ piepte muis Piep en 
hij sprong samen met muis Snoeperd 
van de bak af. Muis Knuffel durfde niet, 
het was zo hoog.....maar ja, om te blij-
ven zitten was ook niet goed, dus...
En al piepend sprong ook muis Knuffel 
naar beneden, muis Piep en muis 
Snoeperd achterna, door het gat in de 
vlonder.

De grote mensenman snapte niet wat 
er gebeurde; wat bewoog er allemaal; 
de kaas had toch geen pootjes gekre-
gen? En toen zag hij ze: de drie muisjes.
Gauw trok hij de bak naar binnen en 
deed de deur dicht.
„Hmm“ bromde hij, „volgende keer 
eten we de kaas gewoon op en sluiten 
we de bak goed af, want stiekeme 
snoeperdjes horen hier niet!“

Voorleesverhaaltje 
voor kinderen

zenswaardig stuk over de achtergrond 
van het onlangs in Italië teruggevon-
den schilderij van Van Gogh: Het uit-
gaan van de Hervormde Kerk te Nue-
nen. 
Verkoopadressen pastorieboek: Vin-
centre, Bruna aan de Parkstraat, Heem-
huis De Drijehornick, Papenvoort 15A 
en via www.pastorieboek.nl

Virtueel thuis in ziekenhuis 
voor zwangeren
Met de introductie van een speciale virtual reality bril in Máxima Medisch 
Centrum wanen zwangeren die tijdens hun zwangerschap worden opgeno-
men zich even thuis in hun vertrouwde omgeving. Via een live-verbinding 
en de speciale bril kunnen ze 360 graden rondkijken en thuis met hun gezin, 
familie en vrienden praten. Deze nieuwe technologie maakt een ziekenhuis-
opname voor deze patiënten een stuk aangenamer en bevordert daarmee 
hun herstel.

De kinderen hadden allerlei kersts-
pullen geknutseld, die op de markt 
werden verkocht. Er waren optredens 
en een loterij. De ouders hadden on-
der andere kerstkransen gemaakt 
voor de verkoop en geholpen om de 
kramen op te bouwen en te versieren. 
Ook hadden veel mensen kerstspullen 
gedoneerd om te verkopen. De peu-
terspeelzaal en het kinderdagverblijf 
hadden een echt restaurant opgezet. 

Vanwege de slechte weersvoorspellin-
gen werd de kerstmarkt binnen in de 
gymzaal gehouden. 'De zaal was hele-
maal vol,' vertellen Danique, Guusje 
en Yannick uit groep 7. 'Alle kraam-
pjes waren heel erg mooi versierd en 
er zijn heel veel spullen verkocht. Alle 
bezoekers van onze gezellige kerst-
markt: Dank jullie wel!' De opbrengst, 
ruim € 1100,-, wordt gebruikt om het 
schoolplein op te knappen.

Het innovatieve concept, genaamd Vi-
sitU, is in 2015 gelanceerd op de kin-
derafdeling van MMC Veldhoven. Van-
wege bewezen succes wordt het nu ook 
op de Obstetrische High Care (intensive 
care voor zwangeren) van MMC geïn-
troduceerd. VisitU is ontwikkeld door 
arts-onderzoeker Stefan van Rooijen 
van Máxima Medisch Centrum, met 
ondersteuning van het Radboud REs-
hape Innovation Center in Nijmegen en 
de Health Innovation Campus op het 
MMC terrein. Centra die jonge artsen 
aansporen tot innovaties in de zorg.

Virtueel thuis 
Zwangere vrouwen met complicaties 
tijdens de zwangerschap zijn daardoor 
soms tot weken opgenomen op de in-
tensive care voor zwangeren van 

MMC. Voor deze patiëntgroep heeft 
dit veel impact op het gezinsleven. Pa-
tiënten zouden graag de rest van hun 
gezin meer aandacht willen geven, 
maar dat is bijna niet mogelijk als ze in 
het ziekenhuis zijn.
Daar komt met de VR bril verandering 
in. Wanneer patiënten zijn opgeno-
men, dan kunnen zij de bril opzetten 
en even helemaal vergeten dat ze ziek 
zijn. Op elk gewenst moment van de 
dag kunnen ze virtueel contact leggen 
met het vertrouwde thuisfront. Kij-
kend door de bril voelt het alsof ze in 
hun eigen woonkamer zijn. Dat is voor 
patiënten een uitkomst. "Ze zijn weer 
onderdeel van het gezin, kunnen mee-
praten en hebben het gevoel dat ze bij 
hun gezin zijn”, vertelt initiatiefnemer 
en arts onderzoeker van MMC Stefan 
van Rooijen.
Stefan vervolgt: “In de bril zit een 
smartphone die via een speciale app live 
in verbinding staat met een 360-graden 
camera. Die camera kan overal staan. 
Thuis of bijvoorbeeld bij familie of 
vrienden. Je kunt op elke gewenste plek 
met iedereen verbinding leggen”.
Meer informatie: www.mmc.nl

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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Kerstfeest op de Dassenburcht
Zo trots als een pauw,
Ben ik op jou en jij op mij.
We vieren kerstfeest op de Dassenburcht,
Met zijn allen met elkaar.

Knallende kerstvoorstelling  
op St. Jozefschool
De kerstviering van de St. Jozefschool stond dit jaar in het teken van knal-
lende liedjes en de musical Scrooge. Op donderdag 22 december kwamen 
alle leerlingen om 17.00 uur naar school voor een heerlijk kerstdiner. In een 
sfeervol ingerichte school verzorgde kookgroep ‘onder de pannen’ weer een 
smakelijk kerstdiner. 

Rond 19.00 uur zat de sfeervolle kerst 
theater zaal helemaal vol met een en-
thousiast publiek. De kerstvoorstelling 
kon beginnen! De leerlingen van groep 
1-2-3 zongen enthousiast over Rudolf 
het rare rendier met de vreemde neus. 
Na swingende traditionele kerstliedjes 
van groep 4 en 5 volgde het verhaal 
over Scrooge. Scrooge is een man die 
maar in één ding is geïnteresseerd: 
geld! Een geest waarschuwt hem om 
niet door te gaan met zijn schandalige 
levenswijze. 

Groep 4-5 speelde dit spannende ver-
haal door middel van een schimmen-
spel met zelf gemaakte schimmen. 

Kerst op De Wentelwiek
Op donderdagavond 22 december lag de rode loper uit voor de belangrijk-
ste mensjes en mensen van Nuenen; onze leerlingen en hun ouders. Saskia, 
onze hulp, had de hele ochtend hard gewerkt om de loper helemaal brand-
schoon te maken en Meneer Ad, de conciërge, had het schoolplein gezellig 
gemaakt met een knappend haardvuur.

Alle leerlingen zagen er prachtig uit, 
de mooiste kleren aan, de haren in de 
mooiste vechten, krullen of strak in de 
gel en her en der wat lipgloss en mas-
cara. In de klassen waren de tafels 
mooi gedekt en konden de leerlingen 
gaan genieten van een heerlijk kerst-
diner met zelfgemaakte hapjes. Voor 
de ouders stond in de aula de glüh-
wein klaar en was er ook voor hen een 
lekker hapje. 
Tijdens onze lessen rond kerst stond 
natuurlijk het kerstverhaal centraal. 
Daarnaast hebben we stil gestaan bij 
het thema ‘goud’. Goud is het kost-
baarste op aarde. Niet voor niets na-
men de koningen als geschenk voor 
Jezus goud mee. 
Het goud van De Wentelwiek wordt 
gevormd door onze leerlingen, alle-
maal zijn ze even speciaal, bijzonder 
en kostbaar. Zonder leerlingen geen 
school, zonder hun ouders geen leer-
lingen. Het was juist daarom dat we 
het ontzettend gewaardeerd hebben 

dat we met zoveel ouders het glas 
konden heffen als dank voor het afge-
lopen jaar en konden proosten op het 
nieuwe jaar! Dank voor jullie betrok-
kenheid!
Op vrijdag 23 december hebben we in 
de aula met de leerlingen Kerst ge-
vierd. Er was door alle groepen een 
onderdeel van de viering voorbereid 
en de drie wijzen uit groep 8 hebben 
al die onderdelen samengevoegd tot 
één mooie viering. Een ochtend met 
een gouden randje; vriendschap, sa-
men delen, verbinden en twee mooie 
zelfgeschreven gedichten van Beau 
uit groep 6 en Anouk uit groep 7.
En na een beschuitje met muisjes, als 
symbool voor het nieuwe leven, kon 
iedereen genieten van een welver-
diende vakantie!

Namens alle juffen en meesters van 
De Wentelwiek; fijne feestdagen en 
laten we er een geweldig mooi, warm 
en betrokken 2017 van gaan maken!

Een drukke decembermaand 
op KC De Nieuwe Linde
Bij de start van de kerstvakantie kijken leerkrachten en kinderen van de 
Nieuwe Linde terug op een gezellige maand. Een maand die volop in het te-
ken heeft gestaan van extra festiviteiten. Dit begon uiteraard met de Sinter-
klaasperiode. In de weken tussen de intocht en pakjesavond werden er di-
verse activiteiten georganiseerd. Er werden thuis pepernoten en cupcakes 
gebakken, er was Pietengym en rommelpiet bracht een bezoek. Ook organi-
seerden 3 leerlingen van groep 7 een talentenjacht in het teken van 
Sinterklaas.

Op 5 december werd deze periode af-
gesloten met een gezellige dag op 
school. De groepen 6,7 en 8 vierden in 
hun eigen klas surprise. De groepen 1 
tot en met 5 brachten een bezoek aan 
het Sinterklaashof. Hier was de Goed-
heiligman met een paar pieten en was 
er alle aandacht voor ieder kind. Er wa-
ren alleen geen cadeaus op het Sinter-
klaashof. Deze moesten gezocht wor-
den op school. Met een schatkaart in 
de hand ging iedere groep bij terug-
komst op school op zoek naar de 
schatkamer van de Sint. Groot was de 
verrassing toen deze echt gevonden 
werd en er naast cadeautjes voor alle 
kinderen tot en met groep 5 ook voor 
iedere groep een groepscadeau stond.

Na Sinterklaas maakte de versiering 
plaats voor kerstbomen, guirlandes en 
kerstballen. Dit zorgde meteen voor een 
andere sfeer in het gebouw. In de aan-
loop naar de kerstviering werd er vooral 

veel geknutseld. Groep 7 had een extra 
taak, namelijk het verzorgen van een 
kerstmusical. Op woensdag 21 decem-
ber mochten ze deze voorafgaand aan 
het kerstdiner opvoeren voor de rest 
van de school. Na de musical was het 
tijd voor het kerstdiner. Net zoals ieder 
jaar was dit verzorgd door de kinderen 
en hun ouders. In iedere groep stond 
sfeervolle muziek aan en brandde een 
digitaal haardvuur. Ondertussen geno-
ten de kinderen en hun leerkrachten 
van heerlijk warme en koude hapjes. 
Ondertussen verzamelden zich meer 
en meer ouders in de aula. Hier geno-
ten ze met een glaasje gluhwein of 
warme chocomel van de live muziek 
van Johnny Rosenberg.
De decembermaand werd vervolgens 
op de laatste vrijdag voor de vakantie 
afgesloten met een speelgoed- en spel-
letjesochtend voor de hele school.
Het was een drukke, maar zeer gezelli-
ge maand. 

Groep 6-7-8 vertoonde dit verhaal ver-
volgens in een leuke musical met tus-
sendoor knappe duetjes en een vrolijke 
solo. De voorstelling eindigde swingend 
met jingle bell rock, gezongen door alle 
leerlingen. Het waren knallende optre-
dens die met veel zorg in elkaar zijn ge-
zet door de leerkrachten en stagiaires.
Na deze super Scrooge show werd er 
nog lang nagenoten in het gezellige 
kerstcafé. 
Iedereen van harte bedankt voor deze 
gezellige en knallende avond! Tevens 
wensen we allen een gezellig en knal-
lend 2017.

Dit lied is uit volle borst gezongen 
door de kinderen, ouders en leerkrach-
ten op het schoolplein. Na de geza-
menlijke opening van de kerstviering 
zijn de kinderen in klassen knutsel-
werkjes gaan maken voor iemand uit 
hun omgeving die het goed kan ge-
bruiken. Met deze mooie kerstgedach-
te dragen de kinderen mensen een 
warm hart toe. 

Het hoogtepunt van de dag was een 
prachtige culinaire kerstlunch, ver-
zorgd door de ouders van de kinderen. 
We kijken terug op een geslaagd kerst-
feest! Tijd voor een heerlijke en wel-
verdiende vakantie! 

Namens Basisschool De Dassenburcht 
wensen wij iedereen fijne feestdagen 
en een gelukkig 2017!

Heppie newyear 
bootcamp zamelt 
geld in voor stichting 
Heppie en stichting   
Het Vergeten Kind
De Heppie newyear bootcamp vindt 
plaats op zondag 8 januari in het Klok-
gebouw te Eindhoven. De bootcamp 
wordt georganiseerd door studenten 
van de hbo-opleidingen Officema-
nagement en Marketing van de hoge-
school Schoevers te Eindhoven.

De doelgroep van deze bootcamp is 
vrouwen vanaf 12 jaar oud. De boot-
camp zal een uur duren en wordt gege-
ven door Thierry van Melis en Nick 
Hiemstra. Naast de bootcamp zijn er 
stands aanwezig op het gebied van 
sport en gezondheid, wordt er een lo-
terij georganiseerd en zijn er meet & 
greets met o.a. Nicky Opheij van HN-
TM. Ook Lisa van Cuijk oprichtster 
van In Love With Health en Lily Moon 
zal aanwezig zijn. 
Op de Facebook: Heppie newyear boot-
camp en de website: http://heppieny-
bootcamp.wixsite.com/fundraiser/
bootcamp kan er meer informatie gevon-
den worden over de Heppie newyear 
bootcamp en het kopen van een ticket.
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De geschiedenis van het nieuwe jaar
Nieuwjaar wordt in Nederland sinds 1576 op 1 januari gevierd. Het schijnt 
dat de oudste bewoners van onze streken, die geen echte kalender bezaten, 
tussen eind december en begin januari een midwinterfeest van twaalf nach-
ten hielden. De Romeinen op hun beurt lieten aanvankelijk het nieuwe jaar 
op 1 maart beginnen, maar vanaf 44 v. Chr, toen Julius Ceasar de naar hem 
vernoemde Juliaanse kalender invoerde, werd dat 1 januari, de dag dat de 
nieuwe senaat werd geïnstalleerd. Met de heropleving van het Latijn tijdens 
de Renaissance ging die datum voor steeds meer mensen gelden, al probeer-
de de katholieke Kerk andere data ingang te doen vinden. Eerst stelde zij Pa-
sen voor, daarna Driekoningen, vervolgens Kerstmis en ten slotte Sint Maar-
ten; ook Maria Boodschap op 25 maart is nog in de aanbieding geweest.

Om aan deze verwarring een eind te 
maken bepaalde de Franse koning 
Charles IX in 1563 dat nieuwjaar in 
zijn land voortaan de Juliaanse editie 
werd en de Spaanse landvoogd Reque-
sens liet op 16 juni 1575 per plakkaat 
weten dat dit ook voor de Lage Landen 
ging gelden. Internationaal zou dit ook 
tot standaard uitgroeien. Hiermee viel 
1 januari overigens nog niet op de hui-
dige datum, want de kalenderhervor-
ming van paus Gregorius in 1582, die 
het hele jaar tien dagen naar voren 
haalde, werd in Nederland slechts aar-
zelend overgenomen, omdat calvinis-
ten niet graag van een paus wilden le-
ren hoe zij een kalender moesten in-
richten. Als laatste provincie ging in 
1701 Drenthe overstag en sindsdien 
bestaat er dus een landelijk Oud en 
Nieuw. Desondanks heeft het lang ge-
duurd voordat de hele samenleving 
hiervan was doortrokken. Tot slechts 
enkele decennia geleden sloten alle be-
drijven hun boeken op 30 april af om 
vanaf 1 mei met een schone lei te be-
ginnen. En het onderwijs heeft altijd 
een eigen jaar aangehouden. 

Een landelijk Oud en Nieuw beteken-
de nog niet dat de jaarwisseling overal 
op hetzelfde ogenblik plaatsvond. In 
de Middeleeuwen bepaalden kerk-
klokken het uur van de dag, waarvoor 
als basis diende: 'high noon' op de zon-
newijzer bij de kerk. Van Oost naar 
West-Nederland gaf dat een verschil 
van ruim tien minuten, maar bij een 
slordige koster kon dat flink oplopen. 
Zolang het transportwezen nauwelijks 
tot ontwikkeling was gekomen, maak-
te het niet uit dat alle steden en dorpen 
een eigen tijd hanteerden. De Engelse 
Spoorwegen reageerden als eerste. 
Terwille van een landelijke dienstrege-
ling richtten zij zich vanaf 1840 op de 
Greenwich Mean Time, later uitge-
groeid tot mondiale maatstaf. De Ne-
derlandse Spoorwegen haakten hier in 
1892 op in met de Amsterdamse Tijd, 
die op de Westertoren viel af te lezen. 
Wettelijk gold die tijd vanaf 30 april 
1909 voor het hele land, zodat pas 

sindsdien alle Nederlanders syn-
chroon leven. Wel zou de Duitse be-
zetter hier in 1940 de Berlijnse Tijd 
(één uur vroeger) invoeren, die nog 
steeds geldt, zij het onder de naam 
Midden-Europese Tijd, een zone die 
maar liefst het hele gebied tussen Wit-
Rusland en Portugal omspant - wat als 
komisch bij-effect heeft dat gedurende 
het grootste deel van de dag onze klok-
ken minder nauwkeurig de tijd weer-
geven dan in de Middeleeuwen.

Ten tijde van de Verlichting groeide 
onder de burgerij een hang naar een 
meer intieme viering. De pendules die 
bij welgestelden op de schoorsteen-
mantel kwamen te prijken, gaven ook 
de seconden weer, wat het gezamenlijk 
aftellen mogelijk maakte. Dit aftellen 
zou zich dusdanig in ieders hoofd nes-
telen dat velen menen dat slaguurwer-
ken, zoals de kerk- en televisieklokken, 
hetzelfde doen, terwijl die juist óp het 
uur beginnen te slaan - dán is het 
Nieuwjaar.

Met het verschijnen van de seconde-
wijzer ontkiemde het moderne gevoel 
voor planning en dagindeling. Oud en 
Nieuw diende niet om boze geesten te 
verdrijven maar om goede voornemens 
te formuleren, - alhoewel zulke voor-
nemens gewoonlijk in verband worden 
gebracht met de Romeinse god Janus, 
naar wie Januari is vernoemd. Janus, in 
het bezit van twee gezichten, staat zelfs 
te boek als de grondvester van het 
maatschappelijk leven: met het ene ge-
zicht keek hij vooruit, met het andere 
achteruit; vandaar dat hij symbool 
werd voor vernieuwing. Toch is het 
verleidelijk de geschiedenis van de goe-
de voornemens pas in de achttiende 
eeuw te laten aanvangen, toen mensen 
ook naar hun eigen idee meer te kiezen 
kregen. Een geleidelijk proces. Beperkt 
door de standenmaatschappij en ande-
re ongelijkheden duurde het nog tijden 
voordat het besef algemeen was dat ie-
dereen zijn eigen levenslot in handen 
kon nemen. 
Bron: jefdejager.nl

Schrijver P.F. Thomése    
in Literair café Dommeldal
In het nieuwe jaar is hij de eerste literaire gast van het Literair Café Dommel-
dal en vertelt hij op zondag 15 januari van 14.00 tot 16.00 uur over zijn werk 
in de Kasteelhoeve in Geldrop.

P.F. Thomése, foto: Annaleen Louwes

Lunch voor alleenstaanden PVGE Nuenen schot in de roos

Iedere maand blije gasten   
aan tafel

Door een team van hobbykoks en vrij-
willigers wordt iedere derde donder-
dag van de maand met veel liefde, pas-
sie en plezier een lunch bereid. Dat 
woord doet geen recht aan het afwis-
selende 4-gangenmenu dat de gasten 
krijgen voorgeschoteld, het is iedere 
keer een uitgebreid diner en gezellig 
‘tafelen’. De gerechten worden met oog 
voor detail opgemaakt en met gevoel 
voor stijl en gastvrijheid vriendelijk 
uitgeserveerd, de tafels zijn altijd mooi 
gedekt. Bloemkwekerij ’t Schuurke le-
vert daarvoor trouw elke keer bloe-
men. Keurslager Evert Tebak zorgt ie-
dere maand voor vers vlees, belange-
loos en voor niets. Daardoor kan de 
eigen bijdrage laag zijn en is de lunch 
toegankelijk voor iedereen die wil 
deelnemen. 

De gasten worden hartelijk ontvangen 
tussen twaalf en half 1 en gaan niet 
voor half 3 de deur uit. “Ik vind het ge-
weldig” roept een nieuwe gast enthou-

siast uit na een heerlijk kerstdiner, “het 
eten is fantastisch en de organisatie 
steekt er veel tijd en energie in. Dat 
proef je.” Om ervoor te zorgen dat de 
gasten zich mengen en nieuwe mensen 
leren kennen is een oplossing bedacht. 
Ze trekken bij binnenkomst een num-
mer en nemen plaats aan de tafel met 
datzelfde nummer, zo ontstaat er bij 
elk diner spontaan een nieuwe tafel-
schikking.

“Ik ben héél positief, dit kan écht niet 
beter en vind het heel goed dat ze dit 
doen. Al vind ik het een beetje oneer-
lijk verdeeld met 4 mannen en 34 vrou-
wen” lacht Henk, die al vanaf de start 
in 2014 komt lunchen. Ook een andere 
gast die vertelt dat ze “bij de oudere 
garde hoort” en al lang alleenstaand is, 
neemt sinds het begin deel. “Ze heb-
ben het leuk voor elkaar, als amateurs.” 
Het Franse woord ‘amateur’ is ont-
leend aan de Italiaanse woorden ‘ama-
re’ en ‘amator’ voor houden van, iets 

In onze regio is Thomése geen onbe-
kende. Van 1979 tot 1984 was hij re-
dacteur en verslaggever bij het Eind-
hovens Dagblad. Daarna wilde hij ver-
der met zijn geschiedenisstudie. Drie 
jaar later koos hij toch weer voor het 
schrijverschap en inmiddels is Thomé-
se een van de veelzijdigste schrijvers 
van ons taalgebied.
Onverschrokken en trefzeker, maar al-
tijd verrassend deze romancier, essay-
ist, polemist, verhalenverteller, ironi-
cus en cultuurcriticus. Daarnaast is hij 
een taalvirtuoos in elk genre dat hij be-
oefent. Vandaar dat hij veelvuldig ge-
nomineerd en bekroond is met onder 
meer de Ako Literatuurprijs en de Bob 
den Uylprijs. Zijn werk is bovendien in 
meer dan twintig talen vertaald.
Met zijn vunzig-vrolijke humor in de J. 
Kessels-romans weet Thomése steeds 
pers en lezers te overrompelen. Maar 
ook met zijn verhaalkunst in Vladiwo-
stok! en in De weldoener. En met zijn 
lyriek in Izak en in het aangrijpende 
Schaduwkind. Daarnaast is hij gewaar-
deerd vanwege zijn fijnzinnig vakman-
schap, zoals in de historische roman 
Het zesde bedrijf. In zijn laatste roman 
de Onderwaterzwemmer excelleert hij 
in een sensitief en meeslepend relaas 
over de onherstelbaarheid van verlies 
en schuld en het plaatsvervangende 
gevoel zelf de afwezige te zijn. Thomé-
se speelt op de emoties op een manier 
die je normaal gesproken eerder in de 
commerciële fictie zou verwachten. 
De roman bulkt van het gevoel.

De lezers in Dommeldal zijn nieuws-
gierig naar deze schrijver.

Literaire middag    
met lunch en kaartjes
Kaartjes zijn te koop bij boekhandel 
Van Grinsven in Geldrop en via de 
website van Bibliotheek Dommeldal. 
Tip: boek een lunch bij de Kasteelhoe-
ve, te reserveren vanaf twee personen. 
Informatie over het complete pro-
gramma van Literair Café Dommeldal 
is te lezen op www.bibliotheekdom-
meldal.nl

Patiëntgegevens via MijnMMC     
sneller inzichtelijk 
Patiënten van Máxima Medisch Centrum hebben via patiëntenportaal Mijn-
MMC voortaan sneller inzicht in nieuwe onderzoeksuitslagen. Hiermee wil 
MMC de betrokkenheid van patiënten in hun eigen zorgproces verder ver-
groten. De publicatietermijnen van verschillende gegevens zijn ingekort, 
waardoor sommige resultaten al na vierentwintig uur in het portaal 
verschijnen.

Via een beveiligde inlogomgeving zijn 
in MijnMMC afspraken, medicatie, al-
lergieën, brieven naar de huisarts en 
ook onderzoeksverslagen eenvoudig 
in te zien. De onderzoeksuitslagen zijn 
vanaf nu nog sneller beschikbaar. De 
publicatietermijn van laboratorium 
onderzoek en medische microbiologie 
is voortaan na validatie slechts 24 uur. 
Voor radiologische en nucleaire on-
derzoeksuitslagen wordt de termijn 
gehalveerd: van 28 naar 14 dagen. Pati-
entgerichtheid staat daarbij voorop. 

MijnMMC geeft patiënten de kans op 
een betere regie van hun behandeling 
en op een gelijkwaardiger dialoog met 
de behandelend specialist. Het portaal 
dient daarmee rechtstreeks het patiënt-
belang. Het verkorten van de publica-

tietermijnen sluit aan bij waar MMC 
voor staat: patiëntgericht, kwalitatief 
hoogwaardig en veilig. “Samen met een 
groep medisch specialisten worden 
nieuwe mogelijkheden bedacht en ver-
kend op weg naar meer transparantie 
voor de patiënt. Hiermee willen we de 
betrokkenheid van patiënten in hun ei-
gen zorgproces verder vergroten. Dit 
zijn de eerste stappen op weg naar de 
toekomst waar patiënten zelf hun dos-
sier online kunnen beheren wanneer zij 
dit willen. En dat is de wijze waarop wij 
onze patiënten willen helpen”, vertelt 
Thilo Mohns, Hoofd zorggroep Zorg 
en Informatie Technologie van MMC.

Ook de cliëntenraad van MMC vindt 
dat patiënten zelf de regie moeten kun-
nen voeren over hun gezondheid. Dat 

kan alleen wanneer zij beschikken over 
alle belangrijke informatie over hun 
ziekte en behandeling. Naast een goed 
rechtstreeks contact tussen patiënt en 
behandelend arts is goede, digitale com-
municatie cruciaal in het hele zorgtra-
ject. Wat moderne communicatie be-
treft, is Máxima op de goede weg, zo 
constateert de voorzitter cliëntenraad 
van MMC Rik Spooren. “Links en rechts 
ontstaan al mooie initiatieven. Met de 
Raad van Bestuur en andere geledingen 
in het ziekenhuis blijven we in gesprek 
om die ingeslagen weg verder uit te 
bouwen. Effectieve, digitale communi-
catie. Met de patiënt aan het stuur!”

MijnMMC
Met het digitale zorgportaal zette 
MMC in 2014 een grote eerste stap in 
de toekomst, waarin de digitale wereld 
steeds belangrijker wordt. Inmiddels 
wordt MijnMMC al door vele patiën-
ten gebruikt. In 2015 waren er al bijna 
13.000 gebruikers en dit aantal stijgt 
snel. Het portaal gaat steeds meer bie-
den. Opties als het online inplannen 
van een afspraak of het aanvragen van 
herhaalmedicatie zijn al mogelijk op 
enkele poli’s en worden momenteel 
uitgebreid. 
Meer informatie: www.mmc.nl

Door Nannie van den Eijnden

Het aantal gasten is verdubbeld en het enthousiasme evenredig gestegen. 
Initiatiefnemer Kees van Liempd heeft het ruim 2,5 jaar geleden goed aan-
gevoeld: als je ineens alleen komt te staan is het fijn als je met mensen in 
hetzelfde schuitje gezellig samen kunt eten. 

met heel je hart doen, liefhebber zijn. 
“Met kerst was het heel gezellig. Kees 
maakt er veel werk van en komt glun-
derend aan tafel vragen hoe het heeft 
gesmaakt.”

De trouwe gast die zelf achter de bar 
staat als er lezingen zijn en tot voor 
kort nog zware kratten sjouwde, Han 
van der Bolt (83) vindt in de eerste 
plaats het eten zeer lekker. Op de 
tweede plaats vindt hij het een mooi 
stukje theater. “Daar bedoel ik mee dat 
iedereen daar een rol heeft die goed 
gespeeld wordt. De koks zijn geen ech-
te koks, maar amateurs die het koken 
heel serieus opvatten. Ze gedragen 
zich heel professioneel. De ploeg die 
de gasten bedient vervult een gedien-
stige rol. Ze sloven zich echt uit voor 
de mensen die aan tafel zitten en zij la-
ten het allemaal over zich heen komen. 
Net als in een restaurant doet de kok 
z’n rondje en komt hij even een praatje 
maken.”

De lunch voor alleenstaanden is toe-
gankelijk voor leden van de vereniging 
voor senioren (PVGE). De foto’s van 
het kerstdiner zijn gemaakt door Henk 
Verberne.
https://nuenen.pvge.nl/
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2016 in beeld

Overlijden Nico Nagtegaal

Stationsweg Eeneind gered

Heedoedemee

Koningsdag

Nuenen kermis

40 jaar Lindespelers

Nuenen

Enquête Rond de Linde 

zelfstandigheid Nuenen

5 jaar Ons Dorp

Galafeest Pleincollege

Onderduikverhaal Nune Ville

De eerste Prinses Carnaval in Nuenen

Touwtrekken in Nederwetten

Eerste Picknick in het Park

Ook in Nuenen de Pokemon-rage

Europalaan weer in gebruik

Elvis at the Chapel

Presentatie Nuenhems bier

Intocht Sinterklaas

handtekening voor 70 nieuwe huizen in Gerwen

Zwamavond Gerwen

Plaatsen Terugbeelden Heemkundekring

50 jaar Ronde van Gerwen

Witvoetje voor 

Cor van der Linden

Optocht carnaval

Nuenen 1 kampioen 

eerste klasse
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

    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.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand januari
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling
de parkeerplaats aan de vijverzijde 

bij het gemeentehuis

Miv januari elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

t/m vrijdag 30 december
13.00-17.00 uur Mayaweefkunst 

’t Weefhuis aan de 
Lucas van Hauthemlaan in Nuenen

t/m 8 januari 2017
Expositie ‘licht’, schilderijen en gedichten
Op zondagen na de mis en op ma t/m vrij 
09.00-14.00 uur. Pastoraal centrum H. 

Clemenskerk Park 53 Nuenen

t/m 28 januari 2017
woensdag t/m zaterdag 

Solo-expositie Wil Crooymans
Holland Art Gallery, 

Kleine Berg 49 Eindhoven

Woensdag 28 december
10.00-15.00 uur Open Dag SeniorWeb 

Nuenen
Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 29 december 
 09.30 uur Schuif aan tafel bij.....

Jos Deckers 
Trefpuntzaal van Het Klooster

Donderdag 29 december
14.00 uur Cultuur Overdag: 

Weens Operetteconcert
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zondag 1 januari
15.00 uur Nieuwjaarsreceptie 

CV De Narre-Kappen
Café De Stam Gerwen

Zondag 1 januari
16.00 uur Nieuwjaarsontmoeting 
Gemeente Nuenen. Het Klooster

Zondag 1 januari
17.00 uur Nieuwjaarsreceptie 

RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen

Zondag 1 januari
19.30 uur TAIZÉvesper’ 

Van Gogh Kerkje in Nuenen

Maandag 2 januari
13.30-17.00 uur 

Nieuwjaarsbijeenkomst WLG 
D’n Heuvel Gerwen

Dinsdag 3 januari
10.00-12.00 uur KBO Nieuwjaarsinloop

Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Dinsdag 3 januari
20.00 uur Kienen VrouwenVereniging 

Nuenen-Gerwen. Wijkcentrum Scarabee 
Mantelmeeuwlaan 10

Woensdag 4 januari
20.00 uur Nieuwjaarsborrel Badminton Club 
Lieshout. Kantine van sporthal ‘de Klumper’, 

in Lieshout

Donderdag 5 januari
11.00-14.00 uur Hoffmans modehuis, 

verkoop van kleding 
Jo van Dijkhof

Vrijdag 6 januari 
10.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst 

WerkCaféNuenen 
 Luistruik in Nuenen

Vrijdag 6 januari
20.30 uur Rikken RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen Nederwetten

Vrijdag 6 januari
20.15 uur Rikken bij de Supportersclub 

RKSV Nuenen 
Oude Landen, Pastoorsmast 14 Nuenen

Zondag 8 januari
13.00 uur uitreiking Wit voetje

Park Nuenen
13.30 uur Ierse Sessie
Weverskeshof Nuenen

Zaterdag 7 januari
17.00 uur Nieuwjaarsreceptie bij RKGSV.

Kantine RKGSV

Zondag 8 januari
14.00 uur Prinsenreceptie 

CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Zondag 8 januari
14.30-16.30 uur Optreden ‘Parkstreet’

Jo van Dijkhof

Zondag 8 januari
15.30 uur Het Gerwens Muziekkorps 

met Hello Vienna!
Clemenskerk in Nuenen

Maandag 9 januari
18.30 uur OCN Nieuwjaarsbijeenkomst

De Collse Hoeve te Nuenen

Maandag 9 januari
Helpdesk SeniorWeb

Bibliotheek Dommeldal. 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Dinsdag 10 januari
14.00 tot 16.00 uur Digitaal vragenuurtje: 

De digitale bibliotheek. Hoe werkt die eigen-
lijk? Bibliotheek Dommeldal. Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 12 januari
10.30 uur Cultuur Overdag - film ‘Wild’ -

Het Klooster’

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 31 december 19.00 uur: Ves-
perviering in de regenboogkerk. 
Zondag 1 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers alle pasto-
res. 

Misintenties
Zondag 1 januari 11.00 uur: Willy 
Spaanjaars; Jan van Deurzen; Jo Relou-
van Happen; Jac van den Bosch; Janus 
Moonen; Francien van der Linden-
Meulendijks; Cees Meulendijks; Jo Je-
gerings; Marinus Donkers (vanwege 
verjaardag); Marte Saris (vanwege 
sterfdag); Jeanni van Lierop-van Eijk.

Mededelingen

Nieuwjaarsreceptie
Op 1 januari, nieuwjaarsdag, is er in de 
parochie één viering, om 11.00 in de 
H. Clemens in Nuenen. Na de viering 
is er tot 14.00 gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en elkaar het beste voor 
het nieuwe jaar toe te wensen! U bent 
van harte welkom.

De opbrengst van de Adventscollecte 
bedroeg in Nuenen € 279,14, in Neder-
wetten € 61,95 en in Gerwen € 56,50. 
Heel hartelijk dank hiervoor.

De Stichting Nuenen-Guatemala pre-
senteert in ’t Weefhuis een tentoon-
stelling met unieke Maya weefkunst en 
kleding uit Guatemala. Deze tentoon-
stelling is dagelijks te zien tot en met 
vrijdag 30 december (uitgezonderd 
eerste kerstdag) van 13.00 tot 17.00 
uur. De toegangsprijs is vier euro. De 
opbrengst komt geheel ten goede aan 
het project onderwijs voor Maya-
vrouwen. Van harte aanbevolen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Geen viering in Nederwetten, alleen 
om 11.00 uur in Nuenen met parochie-
koor en alle voorgangers.

Mededelingen
Op 31 december 2016: Oudjaar om 
19.00 uur Vesperviering in de Regen-
boogkerk.

Nieuwjaarsreceptie
Op 1 januari, nieuwjaarsdag, is er in de 
parochie één viering, om 11.00 in de 
H. Clemens in Nuenen. Na de viering 
is er tot 14.00 gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en elkaar het beste voor 
het nieuwe jaar toe te wensen! U bent 
van harte welkom.

Op 1 januari: 

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Het nieuwe jaar is net begonnen. 
Nieuwjaarsdag valt op de eerste 
zondag van de maand: dus er is een 
Taizévesper. We zijn natuurlijk ‘vol 
van vreugde’, een nieuw jaar, nieu-
we kansen, nieuwe verwachtingen, 
nieuwe hoop en vol van vertrou-
wen. In de afgelopen dagen na Kerst 
hebben we ‘iets’ mogen ervaren van 
het Licht.

Op zondag 1 januari 2017 is in het Van 
Gogh Kerkje weer een Taizé-vesper, 
met als thema ‘vol van vreugde’. Een 
nieuw pad wordt ons gewezen en we 
zien onze vernieuwde hoop en nieuwe 
verwachting. Sta er bij stil in een tijd 
van bezinning, vind momenten van 
overdenken en meditatie. In het sfeer-
volle kerkje zijn er momenten van stil-
te, ook zullen meditatieve liederen uit 
Taizé worden gezongen. Deze liederen 
zijn eenvoudig en mooi van melodie. 
Door deze melodieën een aantal keren 
achter elkaar te zingen, of door er al-
leen maar naar te luisteren, ervaar je 
verstilling en kom je tot rust.
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

De opbrengst van de Adventscollecte 
bedroeg in Nuenen € 279,14, in Neder-
wetten € 61,95 en in Gerwen € 56,50. 
Heel hartelijk dank hiervoor.

De Stichting Nuenen-Guatemala pre-
senteert in ’t Weefhuis een tentoon-
stelling met unieke Maya weefkunst en 
kleding uit Guatemala. Deze tentoon-
stelling is dagelijks te zien tot en met 
vrijdag 30 december (uitgezonderd 
eerste kerstdag) van 13.00 tot 17.00 
uur. De toegangsprijs is vier euro. De 
opbrengst komt geheel ten goede aan 
het project onderwijs voor Maya-
vrouwen. Van harte aanbevolen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Geen viering in Gerwen, alleen om 
11.00 uur in Nuenen met parochie-
koor en alle voorgangers.

Mededelingen

Nieuwjaarsreceptie
Op 1 januari, nieuwjaarsdag, is er in de 
parochie één viering, om 11.00 in de 
H. Clemens in Nuenen. Na de viering 
is er tot 14.00 gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en elkaar het beste voor 
het nieuwe jaar toe te wensen! U bent 
van harte welkom.

De opbrengst van de Adventscollecte 
bedroeg in Nuenen € 279,14, in Neder-
wetten € 61,95 en in Gerwen € 56,50. 
Heel hartelijk dank hiervoor.

De Stichting Nuenen-Guatemala pre-
senteert in ’t Weefhuis een tentoon-
stelling met unieke Maya weefkunst en 
kleding uit Guatemala. Deze tentoon-
stelling is dagelijks te zien tot en met 
vrijdag 30 december (uitgezonderd 
eerste kerstdag) van 13.00 tot 17.00 
uur. De toegangsprijs is 4 euro. De op-
brengst komt geheel ten goede aan het 
project onderwijs voor Maya-vrou-
wen. Van harte aanbevolen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zaterdag 31 december is er in De Re-
genboog een Oudejaarsvesper in een 
oecumenische viering. Aanvang: 19.00 
uur. Voorgangers zijn de pastores van 
beide kerken. Op zondag 1 januari is er 
geen ochtenddienst, maar om 16.00 
uur is er een Nieuwjaarsdienst, voor-
bereid door de ambtsgroep Eredienst. 
Na afloop is er een Nieuwjaars ont-
moeting met koffie en oliebollen. De 

collecte is voor de Stichting Leergeld 
Nuenen. Op dinsdag 3 januari is er 
weer Samen aan Tafel. Opgeven via sa-
menaantafel@pgn-nuenen.nl. Elke 
donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur, waar iedereen wel-
kom is voor koffie en ontmoeting met 
anderen. U kunt zo binnenlopen. Onze 
kerk is elke zondag geopend. Voor ove-
rige activiteiten: zie de website of ons 
publicatiebord aan de gevel van De Re-
genboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 29 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 H. Mis, onder het octaaf van 
Kerstmis; gedachtenis van de H. Tho-
mas van Canterbury, bisschop en mar-
telaar. 

Vrijdag 30 december. 07.15 uur H. 
Mis, onder het octaaf van Kerstmis. 
Zaterdag 31 december 08.30 uur H. 
Mis, octaaf van Kerstmis; gedachtenis 
van de H. Sylvester, paus en belijder. 
Daarna H. Lof met Te Deum. 
Zondag 1 januari. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, octaafdag van Kerstmis; Be-
snijdenis des Heren. Kinderzegen.
Maandag 2 januari. 18.30 uur H. Mis, 

Feest van de Heilige Naam van Jezus. 
Dinsdag 3 januari. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag. 4 januari 18.30 uur H. Mis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Het nieuwe jaar in met 
Bibliotheek Dommeldal
Bibliotheek Dommeldal wenst alle inwoners van Geldrop-Mierlo, Nuenen en 
Son & Breugel een gelukkig nieuwjaar. De medewerkers staan weer klaar om 
dit jaar iedereen in een van de vier bibliotheken te mogen ontvangen. Liefst 
niet allemaal tegelijk, want dan is er te weinig tijd voor een rondleiding.

Nieuw jaar nieuwe regels
Vanaf 1 januari gaat er een en ander 
veranderen in de bieb: jeugdleden tot 
13 jaar kunnen voortaan lenen zonder 
boete. Dat betekent natuurlijk niet dat 
het boek dan voor altijd geleend mag 
worden. De Bibliotheek is er juist om 
het lezen van boeken voor iedereen 
mogelijk te maken. Dus de boeken 
moeten wel terug. Blijft het boek toch 
te lang weg, dan komt er vanzelf een 
rekening. De bieb gaat ervan uit dat de 
jonge lener het boek dan graag wil 
houden.

Nieuw jaar nieuwe e-Reader
Voor liefhebbers van het e-book is er 
een leuke aanbieding, waarmee je een-
voudig gebruik kunt maken van de 
duizenden legale e-books van de bi-
bliotheek. Bibliotheek Dommeldal 
biedt de mogelijkheid om met korting 
de nieuwe Icarus Illumina E654BK e-
reader met luxe lederen beschermhoes 
voor maar € 95,- aan te schaffen. Dat is 
meer dan € 60,- korting op de normale 
winkelwaarde van € 159,85! Deze aan-
bieding geldt alleen in combinatie met 
een 3-jarig Standaard of Groot abon-
nement. De Bibliotheek e-books app 
hebben wij al voor je geïnstalleerd, dus 
je hoeft alleen nog maar de leukste e-
books te kiezen. Heb je hierbij hulp 
nodig, dan kun je in onze bibliotheken 

terecht. Meer informatie over deze fij-
ne e-Reader vind je op de site. 

Nieuw jaar nieuwe tarieven
Ook zijn de abonnementstarieven ver-
anderd. Bijna alle Bibliotheken in Ne-
derland hanteren nu éénzelfde lande-
lijk tarief. De pas is dan ook geldig in 
(bijna) alle Nederlandse Bibliotheken. 
Met een standaard- of groot abonne-
ment lenen Bibliotheekleden in Ne-
derland ook onbeperkt e-books, uit 
een collectie van meer dan 10.000 ti-
tels. De e-book collectie groeit verder 
door omdat de Koninklijke Biblio-
theek hierover continu met de uitge-
vers onderhandelt. Over de nieuwe ta-
rieven en de nieuwe uitleenvoorwaar-
den van Bibliotheek Dommeldal lees je 
nog meer op de website.

Nieuw jaar nieuwe cursussen
In januari en februari staan weer Klik 
& Tik cursussen op het programma, 
voor diegenen die nog niets weten van 
de computer. En Digisterker cursussen 
voor de mensen die een beetje hulp 
willen bij het communiceren met de 
digitale overheid. En er zijn plannen 
voor nog meer workshops op allerlei 
terreinen. Dus ook in het nieuwe jaar 
kun je rekenen op Bibliotheek Dom-
meldal als het gaat om leesplezier en 
persoonlijke ontwikkeling. 



Je kunt ons vinden aan
de Sportlaan 4-6
5671 GR  •  Nuenen

VRIJ
ZWEMMEN

€ 1,-

STEL  JE  EIGEN  SPORTABONNEMENT  SAMEN!*

powered by LACO

VRIJ
FITNESS

€ 2,-
KIDSCLUB

€ 4,-

Waarom zou je betalen voor iets dat je niet gebruikt? Bij Feel Fit Center bepaal 
je via handige upgrades zelf wat er wel én niet in jouw sportabonnement zit. 
En dit kun je elke maand aanpassen. Zo ben je dus altijd voordelig uit en blijf 
je superfl exibel! Kijk snel op www.feelfi tcenter.nl.

Bij Feel Fit Center betaal je nooit te veel!

* Bekijk de voorwaarden online.
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Uitnodiging nieuw-
jaarsreceptie
Voor alle leden, vrijwilligers, sponsors, 
supporters en inwoners van Neder-
wetten, Gerwen & Nuenen. Zij kun-
nen elkaar het beste wensen onder het 
genot van een drankje en hapje.

Op zondag 1 januari om 17.00 uur. 
in het Piet Renders paviljoen.

Bestuur RKVV Nederwetten wenst u:
sportief, gezond en een geweldig 2017!

Rene van den Berg winnaar 
laatste wedstrijd 2016
Afgelopen vrijdag was alweer de laatste rik wedstrijd van 2016 bij de sup-
portersclub van de RKSV Nuenen. De opkomst was weer goed en de organi-
satie kan met een goed gevoel terug zien op een geslaagde eerste deel van 
het rikken over het seizoen 2016-2017. Zoals eerder gemeld de opkomst 
was prima en is nog steeds groeiende wat ook zeker bepaald wordt door de 
fijne sfeer die er wekelijks heerst.

De eerste wedstrijd voor de pauze ging 
tamelijk gelijk op en aan de stemming te 
horen was het bij enkele tafels span-
nend. Het was uiteindelijk Twan Raaij-
makers die met 93 punten de leiding 
veroverde voor Ad van Uden met 73 
punten. Na de pauze en nieuwe indel-
ing troffen de twee leiders elkaar en 
probeerde hun punten totaal nog wat 
extra glans te geven, doch door de 
onderlinge strijd werd er alleen maar 
van elkaar punten afgesnoept. Het was 
uiteindelijk Rene van den Berg die van-
uit het niets uiteindelijk met een hoge 
score van 121 een verdiende winnaar 
werd. De hoofdprijs bij de loterij, een 
waardebon,  werd gewonnen door Har-
old van Bree.

Afgelopen vrijdag was alweer de laat-
ste rik avond van 2016 bij de support-
ersclub van de RKSV Nuenen. Vrijdag 

30 december is vervallen en dan gaan 
wij weer verder in het nieuwe jaar en 
wel op vrijdag 6 januari 2017 en zoals 
gewoonlijk is ook dan weer iedereen 
van harte welkom. Pastoorsmast 14 
Nuenen. Voor informatie bellen naar 
06 10289797 of 06 40320419.

Uitslag vrijdag 23 december
 1 Rene van den Berg       121 punten
 2 Twan Raaijmakers           93 punten
 3 Riny Schepers   84 punten
 4 Ad van Uden  73 punten
 5 Henny Noyen            73 punten
 6 Harold van Bree         64 punten
 7 Noud Leenders            57 punten
 8 Bernard de Louw  50 punten
 9 Hub Marquenie      50 punten
10 Hans de Haas           50 punten

Rikken

NKV selectie      
doet opnieuw goede zaken
Zaterdagavond 17 december heeft de selectie van NKV goede zaken gedaan. 
Na een spannende wedstrijd van NKV 2, die terecht werd gewonnen met 13-11 
en daarmee de koppositie van NKV 2 versterkte, stond ook voor NKV 1 weer 
een wedstrijd op het programma die gewonnen moest worden om de kopposi-
tie te behouden. Ditmaal mocht NKV 1 aantreden tegen Attila. 

Korfbal

In de bespreking werden de koppen op 
scherp gezet om sterk te beginnen aan 
de wedstrijd. De wedstrijd werd ge-
opend met een doorloopbal door de 
pupil van de week: Eline. 
Het scoreverloop liep in het begin van 
de wedstrijd wat stroef. Na ongeveer 
10 minuten wist NKV 1 dan toch de 
korf te vinden en werd het al snel 2-0. 
NKV 1 kwam in het tweede deel van 
de eerste helft steeds meer tot scoren, 
wat leidde tot een ruime voorsprong 
van 13-3 in de rust. In de kleedkamer 
werd benadrukt dat het belangrijk was 
om de concentratie te behouden, zelfs 
met een ruime voorsprong op het sco-
rebord. De tweede helft kwam NKV 1 
sterker uit de startblokken dan de eer-

ste helft, waardoor er al vrij snel 2 
doelpunten voor NKV vielen. Het spel 
werd afwisselend gespeeld, waardoor 
uiteindelijk alle basisspelers doelpun-
ten hebben kunnen maken. Als collec-
tief heeft NKV 1 deze wedstrijd ge-
wonnen met 23-6 en heeft daarmee de 
koppositie kunnen behouden.

Wederom heeft de selectie van NKV 
een succesvol weekend gehad en kan 
nu genieten van de kerst. In het nieuwe 
jaar staan Boemerang 1 (tegen NKV 1) 
en DKB 2 (tegen NKV 2) op de plan-
ning. De selectie kijkt er naar uit om in 
het nieuwe jaar de kopposities te ver-
dedigen en zien hopelijk veel suppor-
ters terug in de zaal!

Nuenenaar Steven Kruijswijk 
mikt op eindzege Giro d‘Italia
 
Rijswijk/Nuenen - De Lotto-Jumbowielerploeg begint al volgende maand 
met veel ambitie aan het nieuwe seizoen. De ploeg aast meteen op zeges 
met sprinttalent Dylan Groenewegen in de Tour Down Under, de Ronde van 
Australië, die op 17 januari van start gaat en op de 22ste januari finisht in 
Adelaide. In mei gaat de ploeg met als kopman Steven Kruijswijk uit Nuenen 
voor de eindwinst in de Giro d’Italia.

Steven Kruijswijk viel in de vorig editie 
van de Giro in de roze leiderstrui tegen 
een ijsberg. Hij reed vijf dagen in het 
roze. Steven werd drie keer 2e in de Gi-
roritten en ondanks zijn val toch nog 
vierde in het eindklassement. Tussen 
twee haakjes: Steven reed zijn eerste 
Giro al in 2009.

Dan moet ik top zijn….
Voor het nieuwe jaar is het roze een 
doel. "Een heel groot doel. De Giro 
start pas begin mei, maar ik ben er nu 
al mee bezig. Dan moet ik top zijn. Dit 
jaar heeft mijn ogen geopend over wat 
daar mogelijk is", aldus een zelfverze-
kerde Steven Kruijswijk tijdens de pre-
sentatie van de nieuwe Lotto-Jumbo-
ploeg in het nieuwe hoofdkantoor van 
de Nederlandse Loterij in Rijswijk op 

22 december. Nieuwe outfit, nieuw 
materiaal en een paar nieuwe renners. 
Lotto-Jumbo heeft flink geïnvesteerd.

Roze trui in 100ste Giro
Nuenenaar Steven Kruijswijk start dus 
in het nieuwe jaar met het allerhoogste 
doel, de roze trui in de 100ste editie 
van de Giro. Natuurlijk zijn er meer 
kapers op de kust. Denk maar aan Ni-
bali, Aru, Chaves, Quintana en Viviani 
en wellicht ook landgenoten als Du-
moulin en Mollema.
De Nuenense sportman tekende voor 
de komende twee jaar bij en heeft het 
volle vertrouwen om met de nieuwe 
ploeg voor de eindwinst in de Giro te 
kunnen gaan. De ploeg doet er alles 
aan om Kruijswijk tijdens de Giro per-
fect te kunnen steunen. Steven Kruijs-
wijk aan het woord: “In samenspraak 
met mij heeft de ploeg een aantal ren-
ners aangetrokken die mij kunnen bij-
staan in de Giro. De nieuwe ploegma-
ten Stef Clement en Jürgen Van den 
Broeck zijn straks belangrijke renners 
voor mij in het hooggebergte. Deze 

Steven Kruijswijk (foto Cees van Keulen)

Drie toprenners bij het nieuwe hoofdkan-
toor van de Nederlandse Loterij, v.l.n.r. Ro-
bert Gesink, Steven Kruijswijk en Dylan 
Groenewegen…(foto Cees van Keulen)

Wielersport

Goede voornemens? Meer  
bewegen in het Nieuwe Jaar?

Kom wandelen bij 
WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de wekelijkse 
zondagmorgenwandeling is in de 
maand januari de parkeerplaats aan 
de vijverzijde bij het gemeentehuis.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van ongeveer anderhalf uur in de om-
geving van Nuenen. Voor de echte 
wandelliefhebbers is er ook de moge-
lijkheid om een langere wandeling in 
groepsverband te maken.
Iedereen is welkom. Vooraanmelden is 
niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie. Voor nadere informatie: 
www.wsvnuenen.nl. Ook kunt u mai-
len naar het secretariaat, secretariaat-
wsv@outlook.com
WSV-Nuenen wenst iedereen een ge-
lukkig en gezond wandeljaar toe!

Kerst én Nieuwjaar bij BCL 
De badmintonners van Badminton Club Lieshout sporten deze kerstweken 
wat minder. Op woensdag 28 december is er immers geen speelavond, maar 
naast de speelavonden organiseren ze des te meer. Na een gezellig, leuk en 
geslaagd Kersttoernooi spelen de badmintonners op 29 december mee met 
Kwizut en houden zij een Nieuwjaarsborrel op woensdag 4 januari. Tijdens 
deze borrel wordt de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ bekend gemaakt. 

Badminton

Kersttoernooi
Conform de traditie is op de laatste 
speelavond vóór Kerstmis een gezellig 
kersttoernooi gehouden. Onder luid-
ruchtige begeleiding van Kerstman 
Frans Biemans speelden zowel de 
jeugd als de senioren een ‘wisseltoer-
nooi’. Kerstman Frans was bij dit toer-
nooi de tijdsbewaker en wist de oren 
(en lachspieren) flink te bewerken 
door het luide geklingel van zijn bel en 
door het vele ‘johoo’ en ‘hohoho’ dat 
door de sporthal weerklonk. Door zijn 
(prominente) aanwezigheid werd het 
toernooi uiteindelijk een heel hilari-
sche speelavond. Na een aantal rondes 
werd het toernooi afgesloten en kre-
gen alle deelnemers een aandenken 
van Kerstman Frans om thuis in de 
kerstboom te hangen. Even lachwek-
kend was overigens ook de binnen-
komst van de Bossche deelnemers aan 
de midweekcompetitie. Door ondui-
delijke planningen was de wedstrijd te-
gen dit team helemaal over het hoofd 
gezien. BCL-M1/Bavaria wist echter 
razendsnel te anticiperen en alsnog 
een team bijeen te verzamelen, waar-
door deze wedstrijd alsnog, náást het 
kersttoernooi, door kon gaan. 

Nieuwjaarsborrel
Ook dit jaar trappen de Lieshoutse 
badmintonners het nieuwe jaar weer af 
met een ‘Nieuwjaarsborrel’. Tijdens 
deze borrel kunnen de sporters elkaar 

de beste wensen voor het nieuwe jaar 
overbrengen. Zoals ieder jaar wordt 
deze ‘borrel’ gehouden voorafgaand 
(voor de senioren) en na afloop (voor 
de jeugd) van de eerste speelavond van 
het nieuwe jaar: op 4 januari 2017 om 
20.00 uur dus. Uiteraard wordt de bor-
rel gehouden in het thuishonk van 
Badminton Club Lieshout: de kantine 
van sporthal ‘de Klumper’, aan de Pa-
penhoef in Lieshout.

Vrijwilliger van het Jaar
Belangrijk onderdeel van de ‘Nieuw-
jaarsborrel’ is de bekendmaking van de 
‘Vrijwilliger van het Jaar’. Vrijwilligers 
zijn immers de drijvende krachten van 
een vereniging: zo ook van Badminton 
Club Lieshout. Het bestuur vindt het 
zeer belangrijk om de vrijwilligers te 

Kerstman Frans Biemans (in Kerstmanpak, midden) tussen de senioren van BCL

koesteren en af en toe ook in het zonne-
tje te zetten. Één vrijwilliger wordt jaar-
lijks nog eens extra in het zonnetje ge-
zet: hij of zij wordt dan benoemd tot 
‘Vrijwilliger van het Jaar’ en mag aan-
sluiten bij de groep vrijwilligers die deze 
eer al eens eerder heeft gekregen. De 
groep bestaat inmiddels uit Jolanda 
Steegs, Albert van Gend, Hennie en Ma-
riannne Arends, Karin van den Bigge-
laar, Frans van Geesink, Niels en Derek 
Dirven, Jan Legters, Tim van Bommel, 
Bianca Heuvelmans en Frans van Waar-
denburg. Zij hebben zich in het verleden 
al volop ingezet voor Badminton Club 
Lieshout en zijn daarom al eens extra in 
het zonnetje gezet. De bekendmaking 
van de nieuwe ‘Vrijwilliger van het Jaar’ 
zal om 20.15 uur plaatsvinden.

Programma:
Woensdag, 28 dec.; Géén badminton
Donderdag, 29 dec.; 18.15 uur, Kwizut 
met team ‘Clier’
Woensdag, 4 jan.; 20.00 uur, Nieuw-
jaarsborrel in de kantine van Sporthal 
‘De Klumper’
Woensdag, 4 jan.; 20.15 uur, bekend-
making van de ‘Vrijwilliger van het Jaar’

dertigers hebben veel ervaring. Daar-
om rijden zij ook bijna hetzelfde pro-
gramma en gaan zij ook met mij op 
hoogtestage in Tenerife. Ook de rest 
van de Giro-selectie zal vaker met mij 
koersen en trainen.” Steven mikt dus 
op de eindzege.
Hij rijdt geen voorjaarsklassiekers en 
komt aan de bak in maart. Eerst in Pa-
rijs-Nice (van 5 t/m 12 maart) en dan 
volgt de Ronde van Catalonië (20 t/m 
26 maart). Parijs-Nice wordt voor Ste-
ven een soort thuiskomen, want hij 
woont sinds kort in Monaco. Daar 
traint hij al in het milde klimaat met 
Nice en Italië binnen fietsafstand.
 
Voorjaarsklassiekers
De Lotto-Jumboploeg mikt op top-
klasseringen in de grote voorjaarsklas-
siekers met Brabander Lars Boom als 
kopman. Boom gaat ondersteund wor-
den om te scoren in o.a. de Ronde van 
Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij 
rijdt ook de Amstel Gold Race.
 
Ritzeges in Tour de France
In juli volgt de Tour de France, met de 
start op zaterdag 1 juli in Düsseldorf. 
“De Tour de France is de belangrijkste 
wedstrijd van het jaar. Veel Nederlan-
ders hebben vakantie en volgen de 
Tour van start tot finish. We willen 
met de Tour-ploeg attractief koersen 
en gaan voor ritzeges. Het is voor het 
eerst dat we zonder klassementsambi-
ties naar de Ronde van Frankrijk gaan. 
Met Robert Gesink en Dylan Groene-
wegen hebben we twee renners die 
etappes kunnen winnen”, aldus racedi-
recteur Nico Verhoeven.

Nieuwjaarsreceptie 
RKGSV Gerwen
 
Op zaterdag 7 januari wordt de nieuw-
jaarsreceptie bij RKGSV gehouden. 
Tijdens deze gezellige receptie is ieder-
een welkom, zowel leden als niet leden. 
De receptie begint om 17.00 uur en 
wordt gehouden in de kantine. Rond 
18.30 uur zal de voorzitter het woord 
nemen. Aansluitend zal de clubmens 
2016 bekend gemaakt worden.
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7,50

Oliebollen
naturel, per stuk 0,80

10 stuks

Zo bakken wij er 

’n eind aan

…met oliebollen
 en in 2017 beginnen we 

      gewoon weer opnieuw
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*Stapelkorting artikelen kun je herkennen aan de 
blauwe kaartjes waarop “stapelkorting” staat. De 
stapelkorting is niet geldig op nieuwe collectie, 
basisartikelen en apart gelabelde
artikelen in de opruiming. 

KORTING*
2 stuks
25%

3 stuks
35%

1 stuk
20%

DIVERSE ARTIKELEN 
APART AFGEPRIJSD 

VANAF 20%
KORTING!

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Nuenen-Oost
(Omg. De Vlos ±180 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

wenst u een voorspoedig 
en vooral een gezond 

2017!
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