
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 09.00 - 11.00 uur.

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

ZE
 W

EE
K:

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

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

Bestuurlijke fusie 
Nuenen met 
gemeente Eindhoven 
reële optie

GMK 
slaat nieuwe 
weg in
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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

Jacques Ribot 
voorgedragen 
tot Erelid van EMK
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D’n Dwèrsklippel met    
het witte voetje 2016
Zondag 8 januari zal om 13.11 uur in het Park te Nuenen, rond het 
monument van d’n Dwèrsklippel, de onderscheiding D’n Dwèrsklippel 
met het Witte Voetje voor de 36e keer worden uitgereikt. Deze keer aan 
de in Nuenen wonende Topkok Soenil Bahadoer.

 

Soenil is eigenaar van Restaurant de 
Lindehof, recentelijk opnieuw geho-
noreerd met 2 Michelinsterren. De 
Lindehof behoort tot de Top 10 in Ne-
derland en zeker ook tot de 250 beste 
restaurants ter wereld. De onderschei-
ding D’n Dwèrsklippel met het witte 
voetje wordt jaarlijks uitgereikt door 

Vrijwilligster 2016 is Geke Weerman
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Het Klooster op 1 januari is als vrijwil-
ligster van 2016 Geke Weerman benoemd. Geke is bezig in de organisatie: 
Quilten voor Oost-Europa.
 
In Nuenen is al vijftien jaar een groep 
dames bezig met vrijwilligerswerk. De 
groep maakt quilts (lapjesdekens) 
voor Dorcas en voor tehuizen in Oost-
Europa. Het is de bedoeling om de ge-
maakte quilts gratis weg te geven aan 
door Dorcas geadopteerde granny’s en 
aan tehuizen voor gehandicapten.

De werkgroep bestaat ongeveer uit 
een 25-tal dames die 8 keer per jaar op 
een zaterdag bijeenkomen in de Re-
genboogkerk in Nuenen. De ‘regen-
boog quiltgroep’ is de naam voor de 
dames geworden. Deze Regenboog-
groep wordt gecoördineerd door Geke 
Weerman.
Met z’n allen maken ze warme quilts, 
voor kinderen en ouderen in Oost-
Europa. Per jaar worden er tussen de 
60 en 70 dekens gemaakt. 
1 keer per jaar is er een tentoonstelling 
van alle gemaakte quilts. Dit is altijd 
half april.
De verkoop bestaat uit kleine quiltjes, 
pannenlappen, tassen e.d. die ook 
door de quiltgroep gemaakt worden.

In april 2016 was er in De Regenboog 
een quilt tentoonstelling te zien. De 
organisatie zamelt ook deze dag geld 
in voor tehuizen in Oost-Europa. 
De productieteller van afgelopen sei-
zoen staat op 80 quilts  voor éénper-
soons bedden. Deze gaan binnenkort op 
transport en komen in handen van ou-
dere mensen in Roemenië en Moldavië 
die bijna niets voor zichzelf hebben. 
Daarnaast is Geke actief en intensief 
bezig geweest bij VPTZ (Vrijwillige 
Palliatieve, Terminale Zorg). Zij werd 
vooral in de nacht ingezet. 
Toen Geke hoorde van deze stichting 
heeft zij zichzelf spontaan aangemeld. 
Zij was altijd aanwezig en positief. 
Ook tijdens de maandelijkse overleg-
gen, had Geke altijd een positieve bij-
drage. De zorg werd verleend in Nue-
nen en Geldrop.

Zij ontving voor haar verdienste de 
uitreiking van de waterlelie, een oor-

konde en een cheque van 1000 euro 
voor de Stichting Quilten voor Oost 
Europa.

Nieuwjaarstoespraak 
burgemeester M. Houben
Door Gerrit van Ginkel

Waarschijnlijk door een overvloed aan recepties op Nieuwjaarsdag vond de 
Nuenense Nieuwjaarsontmoeting plaats in een halfvol Klooster. Vooral veel 
politieke personen, enkele middenstanders en enkele verenigingsbestuur-
ders waren aanwezig om de beste wensen uit te wisselen voor het nieuwe jaar.

In zijn nieuwjaarstoespraak wees bur-
gemeester Houben op de inmiddels 
overbekende speech van Jan Terlouw 
in DWDD die door heel veel burge-
meesters aangehaald zal worden tij-
dens hun nieuwjaarstoespraak.
Houben wilde het deze keer eens an-
ders aanpakken. Hij wilde een psycho-
logisch experiment doen. Als het mis-
lukt kun je zoals altijd heel veel 
instanties de schuld geven. Voor het 
experiment moest je tegenover ie-
mand gaan staan en hem of haar 10 
seconden in de ogen kijken. Volgens 
een Amerikaanse website was dat heel 
goed voor het onderling respect, 
openheid, begrip en empathie.
De Burgemeester zette toch vraagte-
kens bij het betoog van Jan Terlouw 
met de touwtjes uit de brievenbus.
De Volkskrant berichte onlangs dat het 
vertrouwen in de politiek en de demo-
cratische instituties hier internationaal 
gezien juist erg hoog is. Nergens is het 

onderling vertrouwen zo hoog als in 
Nederland. We leven hier in de minst 
criminele van alle samenlevingen en 
krijgen de cellen amper gevuld. We 
moeten er voor oppassen dat we ons 
niet in een donker gat praten. Zonder 
vertrouwen geen samenwerking op ve-
lerlei gebied. Vertrouwen is een van de 
belangrijkste constructies van de sa-
menleving. Laat het verstand het win-
nen van de onderbuik, vooral als we 
naar de stembus gaan.
“Komend jaar komen er 100 status-
houders naar Nuenen. Dat zijn bijzon-
dere mensen die Nuenen gaan verrij-
ken. Nuenen is een dwèrse maar 
warme gemeenschap. Warme mensen 
die voor een warm welkom gaan zor-
gen. Ik heb er vertrouwen in dat het 
gaat lukken. Onze gemeente is er ook 
voor om te zorgen voor de mensen die 
onze zorg verdienen”.
Burgemeester M. Houben besloot 
met: “Zorg goed voor elkaar”.

de Nuenense Oud-Prinsen aan iemand 
die positief-dwèrs tegen alles in gaat 
en uiteindelijk toch zijn doel bereikt.

Soenil Bahadoer heeft deze onder-
scheiding verdiend door de positief 
dwèrse wijze waarop hij zich al jaren-
lang manifesteert. Als Hindoestaanse 
jongen, geboren in Suriname, opge-
groeid in Nederland, leerde hij de 
Franse keuken kennen en heeft uitein-
delijk zijn eigen stijl ontwikkeld vooral 
door de verbintenis met de keuken 
van zijn moeder. Soenil heeft vele 
vooroordelen in zijn leven weten te 
overwinnen en, veeleisend als hij is, 
droomt hij ervan de Champions Le-
ague op culinair gebied te winnen. 
Deze mentaliteit maakt hem tot een 
groots en terecht winnaar van deze 
uitzonderlijke onderscheiding van het 
jaar 2016.

Wij nodigen u van harte uit aanwezig 
te zijn op zondag 8 januari 2017!

Nieuwjaarsconcert 
door NMK   
in De Watermolen 
van Opwetten
Op zondag 8 januari zal Het Nuenens 
Mannenkoor het nieuwe jaar 2017 inzin-
gen met een bruisend Nieuwjaarscon-
cert in de fraaie nostalgische ambiance 
van De Watermolen van Opwetten. De 
mannen brengen een mooi gevarieerd 
repertoire van bij velen bekende liede-
ren. Een uitgelezen gelegenheid om in 
een gezellige en ongedwongen sfeer el-
kaar alle goeds voor het komende jaar 
toe te wensen. De muzikale leiding be-
rust als altijd bij dirigent Paul Hotter-
beekx. Het koor wordt begeleid door 
Arno ter Burg. 

Tijd: Zondagmiddag 8 januari om 
16.00 uur. Plaats: De Watermolen van 
Opwetten, Opwettenseweg 203, Nue-
nen. De toegang is gratis.

Kom in actie en help de Hersenstichting mee
 
In Nederland zijn er zo’n 260.000 mensen die lijden aan dementie. Dat aantal 
zal in de komende jaren explosief stijgen. De cijfers zijn schrikbarend; één op 
de drie vrouwen en één op de zeven mannen krijgt uiteindelijk dementie in 
het leven. Hoe ouder hoe groter de kans op dementie. Iedereen kan door 
deze vreselijke ziekte worden getroffen.

Dementie tast niet alleen het geheu-
gen aan. De ziekte verwoest het leven 
van de patiënt én zijn omgeving. Er 
moet een oplossing komen! Dementie 
is nu nog niet te genezen. Nog niet. 
Door onderzoek weten we inmiddels 
dat eiwitstapeling in de hersenen een 
rol speelt bij verschillende vormen van 
dementie. Deze stapeling speelt ook 
een rol bij bijvoorbeeld de ziekte van 
Parkinson en Multiple Sclerose. Meer 
onderzoek is nodig om grote doorbra-
ken in hersenonderzoek mogelijk te 
maken. De Hersenstichting zet alles 

op alles om gezonde hersenen gezond 
te houden, hersenaandoeningen te ge-
nezen en betere zorg voor hersenpati-
enten te krijgen. Helpt u ons mee door 
in de eerste week van februari een 
uurtje in eigen buurtje te collecteren? 
Kom ook in actie en wordt nu collec-
tant. Voor meer informatie of direct 
aanmelden; kijk op www.hersenstich-
ting.nl of stuur een mail naar collec-
te@hersenstichting.nl. 
Tijdens kantooruren kunt u ook bel-
len tel. 070 - 360 48 16. Alvast harte-
lijk dank!



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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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

De inzameling van GFT-E (groente-, fruit- en 
tuinafval en etensresten) is gewijzigd. 
In de winter zamelen we 1x per maand in, 
de eerstvolgende keer is 18/19 januari. 
Kijk op de afvalkalender: afvalkalender.nuenen.nl
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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 bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij 
de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

NIEUWE BELASTING- EN LEGESTARIEVEN
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

De belangrijkste tarieven van de gemeentelijke belastingen en hef-
fingen	in	Nuenen	zijn	per	1	januari	2017	als	volgt:

LEGESTARIEVEN 1-1-2016  1-1-2017  

Uittreksel gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens € 7,50 € 7,50
Huwelijksvoltrekking (ingezetenen) of 
registratie van een partnerschap in 
trouwzaal of aangewezen locatie op:   
•	 maandag	tot	en	met	vrijdag	
 tussen 9.00 en 17.00 uur € 343,00 € 348,50 
•	 maandag	tot	en	met	zaterdag	
 vóór 9.00 uur en na 21.00 uur 
 en op zondagen en feestdagen € 572,00 € 581,00 
Gehandicaptenparkeerkaart € 24,40 € 24,80 
Paspoort (leeftijd 18 jr of ouder) € 64,40 € 64,75 
Identiteitskaart (leeftijd 18 jr of ouder) € 50,40 € 50,65 
Rijbewijs*  € 38,95 € 39,10*
   
*Het Rijk heeft een wijziging doorgegeven. Er is een voorstel aan het 
college gericht om het tarief aan te passen. Per 1 januari 2017 wordt 
het tarief € 38,95  

OZB 1-1-2016 1-1-2017 

Eigenaar woning 0,16983 % 0,16213 %
Eigenaar niet-woning 0,24761 % 0,24391 %
Gebruiker niet-woning 0,19879 % 0,19582 % 

RIOOLHEFFING:  1-1-2016 1-1-2017 

per m³ € 1,76 € 1,76 

AFVALSTOFFENHEFFING   

Het	vastrecht	afvalstoffenheffing	wordt	met	10%	verlaagd,	het	va-
riabel tarief van gft-afval is voor alle containertypes vastgesteld op 
één vast bedrag van €1,- per lediging. De lediging van een container 
van 25 liter bestemd voor gft-aval wordt gratis. 
 
Vastrecht 1-1-2016  1-1-2017
Het tarief bedraagt per perceel per jaar € 112,80 € 107,00 
   
Huishoudelijke afvalstoffen (huishoudens)  
lediging van een container van 240 liter, 

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:	Tourclub	’81	Helmond	voor	de	doorkomst	van	een	
Peleton	Fietstoertocht	op	7	mei	2017;

•	 Aanvrager:	Toerclub	Nuenen	voor	het	organiseren	van	een	twee-
tal veldtoertochten op 12 februari 2017 resp. 15 oktober 2017, 
waarbij	start	en	finish	plaatsvinden	aan	het	Wettenseind;

•	 Aanvrager:	De	heer	R.	Evers	(Goesting)	voor	het	plaatsen	van	
een tent aan de achterzijde van Park 61 i.v.m. een darttoernooi 
en een prinsenreceptie in het weekend van 10 tot en met 12 fe-
bruari	2017;

•	 Aanvrager:	de	heer	R.	Evers	(Goesting)	voor	het	plaatsen	van	
een tent aan de voorzijde van zijn horecagelegenheid aan Park 
61 i.v.m. carnaval 2017 in de periode van 24 tot en met 28 fe-
bruari	2017;

•	 Aanvrager:	Jongerenkoor	Jocanto	voor	het	organiseren	van	een	
loterij en het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken t.g.v. 
een Korenfestival op 28 januari 2017 in de Regenboogkerk aan 
Sportlaan	5;

•	 Aanvrager:	Stichting	Broederschap	der	Handelse	Processie	i.v.m.	
de	doorkomst	van	de	processie	op	17	en	18	juni	2017;

•	 Aanvrager:	Stichting	Grote	Ronde	van	Gerwen	voor	het	organi-
seren van de jaarlijkse Grote Ronde van Gerwen op tweede 
paasdag, 17 april 2017.

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.

Nuenen, 5 januari 2017

BESLUIT OP GROND VAN DE APV   
EN BIJZONDERE WETTEN
Besluiten op grond van de APV en Bijzondere wetten:

•	 aan	Stichting	Oud	Prinsen	Nuenen	is	een	evenementenvergun-
ning verleend voor het exploiteren van een schaatsbaan in de 
periode vanaf heden tot en met 28 februari 2017 op het terrein 
van de heer Linders aan de Broekdijk/Gerwenseweg (verzend-
datum	29	december	2016);

•	 aan	de	dames	van	den	Berg	en	Raaijmakers	is	een	ontheffing	
verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken 
tijdens de Bonte Avond en Prinsenreceptie op 21 respectievelijk 
22 januari 2017 in M.F.A. “de Koppelaar” aan de Koppel in Ne-
derwetten georganiseerd door carnavalsvereniging “De Wetters” 
(verzenddatum	2	januari	2017);

•	 aan	 Stichting	 Oud	 Prinsen	 Nuenen	 zijn	 toestemming	 en	 een	
evenementenvergunning verleend voor de uitreikingsceremonie 
“D’n	Dwersklippel	met	het	Witte	Voetje”	op	zondag	8	januari	
2017	in	het	Park	(verzenddatum	3	januari	2017);	

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	
i.v.m.	een	Tonpraotavond	Broakese	Carnavalszotten	op	21	ja-
nuari 2017 in een tent op het achterterrein aan Collse Hoefdijk 
24	(verzenddatum	3	januari	2017);.

bestemd voor gft-afval € 3,73 € 1,00
lediging van een container van 140 liter, 
bestemd voor gft-afval € 2,17 € 1,00
lediging van een container van 80 liter, 
bestemd voor gft-afval € 1,25 € 1,00
lediging van een container van 25 liter, 
bestemd voor gft-afval € 0,39 Gratis
lediging van een container van 240 liter, 
bestemd voor restafval € 15,03 € 15,00
lediging van een container van 140 liter, 
bestemd voor restafval € 8,77 € 9,00
lediging van een container van 80 liter, 
bestemd voor restafval € 5,01 € 5,00
lediging van een container van 25 liter, 
bestemd voor restafval € 1,37 € 1,50
keer gebruik van een ondergrondse 
container bestemd voor rest afval € 1,90 € 1,90

Huishoudelijke afvalstoffen (bedrijven)   
Idem aan de hierboven genoemde tarieven 
met uitzondering van:  
lediging van container van 180 liter, 
bestemd voor oud papier en karton € 10,71 € 10,00
keer gebruik van een ondergrondse 
container bestemd voor rest afval € 3,03 € 3,00

Overige
voor het verkrijgen van een milieupas € 7,05 € 7,15
voor het verkrijgen van een combi-milieupas € 16,00 € 16,20
omruiling van een rest- of gft container  € 18,45 € 18,45
 
Milieustraat   
Het tarief bedraagt voor:  
de 1e t/m 5e aanbieding   
per	fiets(kar)/voetganger	 €	2,15	 €	2,50
per auto/auto met aanhanger/bestelauto/
busje voor snoeihout, blad/gras (tuinafval) € 4,75 Gratis
per auto/auto met aanhanger/bestelauto/
busje voor grof huishoudelijk afval € 6,25 € 7,00
per auto/auto met aanhanger/bestelauto/
busje voor 0-1 m3 bouw- en sloopafval € 6,25 € 7,00
per auto/auto met aanhanger/bestelauto/
busje voor 1-2 m3 bouw- en sloopafval € 13,75 € 14,00
Meer dan 5 aanbiedingen   
per	fiets(kar)/voetganger	 €	2,15	 €	2,50
per auto/auto met aanhanger/bestelauto/
busje voor snoeihout, blad/gras (tuinafval) € 4,75 € 0,00
per auto/auto met aanhanger/bestelauto/
busje voor grof huishoudelijk afval € 18,75 € 20,00
per auto/auto met aanhanger/bestelauto/
busje voor 0-1 m3 bouw- en sloopafval € 18,75 € 20,00
per auto/auto met aanhanger/bestelauto/
busje voor 1-2 m3 bouw- en sloopafval € 41,35 € 40,00

De retourstromen (kunststofflacons, luiers/incontinentiemateriaal, 
drankverpakkingen en blik), oud papier en karton, glas, textiel en 
schoeisel, KCA en afgewerkte olie (max. 5 liter), wit- en bruingoed, 
ferro/non-ferro, kadavers, asbest (max. 35 m2), kerstbomen en 
kringloopgoederen zijn gratis. 

RECLAMEBELASTING 
Op verzoek van de winkeliersvereniging Winkelhart van Nuenen is 
besloten om reclamebelasting in te voeren. De tarieven voor 2017 
bedragen:
Het vast bedrag per vestiging is € 420,00 per jaar. 
Als de waarde van de vesting meer bedraagt dan € 140.000,-, wordt 
het vastrecht vermeerderd met € 3,00 per € 1.000,- waarde. 
De reclamebelasting bedraagt maximaal € 696,00 per jaar. 

TOERISTENBELASTING 1-1-2016 1-1-2017

Per persoon , per overnachting € 2,21 € 2,25

VERMAKELIJKHEDENRETRIBUTIE 
De hoogte van de verschuldigde vermakelijkhedenretributie is af-
hankelijk van het aantal bezoekers. Hierbij is de hoogte van de en-
treeprijs per 2017 niet meer relevant. Per 2017 hanteren we een 
bandbreedte:  
  1-1-2016 1-1-2017
Per betalende bezoeker 5% v.d. entreeprijs 
bij	minder	dan	2.000	bezoekers	 	 €	0,00;
vanaf 2.000 tot 5.000 bezoekers  € 2.000,00
vanaf	5.000	tot	15.000	bezoekers	 	 €	4.000,00;
vanaf 15.000 tot 50.000 bezoekers  € 6.000,00
bij meer dan 50.000 bezoekers  € 10.000,00

MARKTGELDEN 1-1-2016 1-1-2017

Per m¹/per kwartaal € 12,32 € 12,75
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Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen
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Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

 

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

             
Gelukkig & Smakelijk 2017 gewenst!

Acties week 1 : geldig maandag 2 t/m zaterdag 7 januari 2017
_____________________________________________________

Brood van de week:
Volkoren fijn 
100% volkoren
2x halve € 1,95
 heel € 189
_____________________________________________________

Wintervlaai
Zachte bodem met banketbakkersroom,
chocoladebavaroise & slagroom 
half € 6,95 
 heel € 1395
_____________________________________________________

Appelstrudel aan stuk
3/4 personen 
met vanillesaus + € 1,50 
  € 450
_____________________________________________________

Peper- of kandijkoek
 
  € 225
_____________________________________________________

Kwarkbolletjes 
 
 4+1 GRATIS

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Een Gezond en Smaakvol 
2017 gewenst!!!

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

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

4 Gepaneerde
Schnitzels  .........................5,95
3 Katenhaasjes
  ...............................................................6,95
Sweet & Smokey
100 gram  ................................................1,75
250 gr. Leverworst +
250 gr. Grillworst, samen ........5,00
Hertenbiefstuk
100 gram  ................................................2,95
Wild stoof schotel
Met truffel en stroop "Kant en klaar"
100 gram .................................................1,95

weekaanbiedingen 
donderdag 5 t/m woensdag 11 januari

Bleekselderij 
 per struik 1,29
Kaki persimon      
pan klaar   2 stuks 0,99
Minneola    

hele kilo 1,99
Champignons    

per bakje 0,79
Cabbage salade
salade  250 gram 1,79
Perssinaasappels

12 stuks 1,99

KOOPJE

KOOPJE

KANT EN 

KLAAR

SPECIAL

TOPPER

Angela van 
Kuilenburg

DIT JAAR
START IK
VOL ZELF-
VERTROUWEN
Als ik het kan,  
kan jij het ook!

www.powerslim.nl

Angelique
van der Sanden

diëtist
Weverstraat 110

5671 BE  Nuenen
06-18922604

info@dieetnuenen.nl

Adv_90x136_Goede voornemens_2016_NL.indd   1 20-12-16   10:20

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333 | E info@neworiental .nl | W neworiental .nl
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De keuken is geopend tot 21 .30 uur .

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU JANUARI
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1) KROEPOEK 
2) MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN ( 4ST.)
3) SATÉ AJAM (2ST.)
4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) NAIYOU TJAP LONG LEE YU
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” UIT 

DE KLEINE WOK, MET EEN ZACHT ROMIGE, LICHT PIKANTE 
CRÈME SAUS VAN WITTE WIJN EN WOLKJE THAISE CURRY

6) KOE LOE YUK
 GEFRITUURDE VLEESBOLLETJES IN EEN ZOET ZURE 
 VRUCHTEN SAUS MET EEN MELANGE VAN FRUITCOCKTAIL

7)  BALI KAI PIEN
 BLOKJES MAISKIPFILET MET VERSE KRUIDEN UIT BALI, 
 HET GERECHT HEEFT EEN TYPISCHE LICHTZURE EN FRISSE 

PITTIGE SMAAK, MET EEN VLEUGJE LEMONGRASS

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”
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Holland Casino biedt in de maand januari:

Elke dag kans op vele Jumbo 
boodschappencheques van 50,-
Boodschappen doen? Dat wordt nu wel heel voordelig. Onze Mystery Jack-
pot is gevuld met mooie prijzen voor u. Nuttige boodschappen en vele Jum-
bo boodschappencheques.

ELKE DAG KANS OP VELE JUMBO 
BOODSCHAPPENCHEQUES

ELKE DAG KANS OP VELE JUMBO ELKE DAG KANS OP VELE JUMBO 

WIN € 2.500,-
BOODSCHAPPEN

2 T/M 29 JANUARI
ZO T/M DO EINDHOVEN

HEUVEL

240 Mystery Jackpots
Speel op onze speelautomaten en win 
één van de 240 Mystery Jackpots*: 
een leuk boodschappentasje inclusief 
een Jumbo boodschappencheque van 

maar liefst € 50,-. Maar dat is nog niet 
alles. U krijgt bovendien een waarde-
vol tombolalot. Hiermee maakt u 
kans op de hoofdprijs: een Jumbo 
boodschappencheque van € 2.500,- 

Gerwenaar ziet Abraham.....
De geboorte van nieuwe inwoners in onze gemeente leidt soms tot opval-
lende openbaarmakingen. Ook al is die geboorte 50 jaar geleden…. 

Aan de Gerwenseweg in Gerwen werd de huidige bewoner Gert-Jan vijftig jaar. 
Op oudejaarsdag nog wel. De jarige wilde daar onder geen enkele voorwaarde 
ruchtbaarheid aan geven, maar zijn zogenaamde vrienden grepen die kans 
voor open doel aan om eens flink uit te pakken. Alles en iedereen werd erbij 
gehaald, van Ajax tot PSV en ook nog eens een Geert Wilders lookalike op de 
mountainbike. 

Nieuwe inwoners     
in onze gemeente......
Lucas in Gerwen (foto Cees van Keulen).
Tweeling Ella en Mick in Nuenen, van mama Yvonne, papa Jochem en zusje 
Nomi.
Op 17 december is ook in Nuenen dochter Jeske Rooijakkers geboren.

Oproep
Stuur een foto met toelichting van een opvallende (geboorte)aankondiging in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten of Eeneind naar redactie@ronddelinde.nl

Foto Cees van Keulen

Lekker smullen
Klaasje het rupsje kroop over de grond naar de plant waar de lekkere sappige blaad-
jes hingen. 
Vandaag stond er brandnetel op het menu. Normaal at ie elke dag zuring, maar hij 
wilde wel eens iets anders proberen. Hij had gehoord dat brandnetel ook heel erg 
lekker zou zijn. Dus daar kroop ie dan. Het was wel verder weg, wel 15 meter van de 
zuring vandaan, onder de appelboom, maar ja, voor iets lekkers moet je ook meer 
moeite doen.
En, om te groeien en straks een mooie vlinder te worden, moest ie nog veel eten! 
Klaasje zou straks een mooie vlinder worden en zou wel duizenden keren groter zijn 
dan toen hij net geboren was. En nu moest hij ook veel eten, omdat hij dat straks als 
vlinder niet meer zou doen. 
En vandaag was hij niet de enige die op zoek naar eten was; 
Een voor een kropen ze langs de stengel omhoog en bovenaan gekomen zei een van 
de andere rupsjes: „Zo jongens, pak ieder maar je eigen blaadje en begin maar te 
knabbelen! Eet smakelijk!“
„Mmmmm“ smulde Klaasje, bij het derde blaadje dat ie opknabbelde, „straks nog 
een lekker appeltje na, dan is het buikje weer lekker gevuld“.
Vannacht zouden ze in de plant blijven slapen, onderaan de blaadjes geplakt, om `s 
morgensvroeg weer vroeg met eten te kunnen beginnen; over een paar dagen zou-
den ze poppen worden en pas over twee weken als vlinder tevoorschijn komen.

Voorleesverhaaltje voor kinderen 

Het verdriet van Koning Winter
Het winterde al een hele tijd. De bomen en de mensen rilden van de kou. De 
vogels en het wild konden bijna geen eten meer vinden. De meren waren 
bevroren en de ouderen konden geen kant meer op. Hun ledematen deden 
pijn door de reuma. Zij durfden bijna de gladde straten niet meer op uit 
angst om hun ledematen te breken. Hun wintervoorraad was flink geslon-
ken. Als het nog lang doorging met zo hard te vriezen dan vreesden zij het 
ergste!

Dichterscollectief Nuenen  
organiseert:
Poëzieweek 2017, 
thema Humor
Ook dit jaar doet Nuenen weer mee 
aan de landelijke poëzieweek en 
wel op donderdagmiddag 26 janua-
ri. Dan zullen Nuenense dichters uit 
hun werk voordragen. Ook uit Eind-
hoven en Son en Breugel zijn poë-
ten vertegenwoordigd. 

Het landelijk thema voor deze week 
van de poëzie is humor, een gegeven 
dat zich misschien lastig in een vers 
laat vertalen, maar waaraan met enige 
fantasie ook maatschappelijke gebeur-
tenissen gekoppeld kunnen worden. 
Andere onderwerpen zijn ook van 
harte welkom.
De middag wordt gehouden in het sou-
terrain van Auberge Vincent, Park 69 
Nuenen, waar de dichters enkele verzen 
voordragen. De Nuenense kunstenares 
Marianne Schellekens kan één gedicht 
plaatsen in een passend schilderij, dat 
tijdens de declamatie met de tekst ge-
projecteerd zal worden. Dichters en 
luisteraars zijn van harte welkom.
De bijeenkomst duurt van 14.00 uur 
tot 17.00 uur, de inloop is vanaf 13.30 
uur. Tijdens de pauzes bestaat de mo-
gelijkheid in het café op de begane 
grond op eigen kosten iets te drinken. 
Het Dichterscollectief Nuenen (Anne-
mieke Soethout, Helma Michielsen, 
Pauline Jansen, Fred Lambert en Klaas 
de Graaff ) hoopt net als vorige jaren 
op een goede opkomst.
Wilt u meedoen of alleen maar luiste-
ren, mail dan naar klaas.de.graaff@-
onsnet.nu en u ontvangt nader bericht.

welke wij uitreiken op dinsdag 31 ja-
nuari tijdens onze speciale winnaars-
avond. Kom dus langs, speel mee en 
win deze boodschappen!.

Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannend-
ste spel, altijd gastvrij en betrokken. 
Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen gas-
ten één van de veertien vestigingen van 
Holland Casino. Een uniek aanbod van 
spel in een veilige en betrouwbare om-
geving staat centraal. Holland Casino is 
wereldwijd toonaangevend op het ge-
bied van veilig en verantwoord spelen. 
In samenwerking met verslavingszorg 
heeft Holland Casino het Preventiebe-
leid Kansspelen ontwikkeld. Het kans-
spelaanbod van Holland Casino staat 
onder extern toezicht van het NMi en 
de Kansspelautoriteit. De speelautoma-
ten in Holland Casino hebben gemid-
deld een uitkeringspercentage van on-
geveer 92% (de wettelijke norm is 80%). 
Bij een tafelspel als Roulette kan dit op-
lopen tot 97,3%. Meer informatie is be-
schikbaar op www.hollandcasino.nl/
vestigingen/eindhoven of volg Holland 
Casino Eindhoven op Facebook.

Agenda Holland Casino
datum tijdstip event
zondag 1 januari 16.00 - 22.00 uur Sunday Royale met Nancy Grooves
woensdag 4 januari 14.00 - 17.00 uur Afternoon Sessions met Anne Chris
woensdag 4 januari 20.00 - 00.00 uur Live Muziek met Younique
zondag 8 januari 16.00 - 22.00 uur Live Muziek met Piano Piano
dinsdag 10 januari 15.00 - 17.00 en 
  20.00 - 22.00 uur Bingo
woensdag 11 januari 20.00 - 00.00 uur Live Muziek met The Lucky Dukes
zondag 15 januari 16.00 - 22.00 uur Live Muziek met Edwin Fonteyn
woensdag 18 januari 14.00 - 17.00 uur Afternoon Sessions met Ravenna Moscoso
woensdag 18 januari 20.00 - 00.00 uur Live Muziek met October Road
zondag 22 januari 16.00 - 22.00 uur Live Muziek met Sonny Griffin
dinsdag 24 januari 15.00 - 17.00 en 
  20.00 - 22.00 uur Bingo
donderdag 26 januari 20.00 - 00.00 uur Thursday Live met Sharon Doorson
zondag 29 januari 16.00 - 22.00 uur Live Muziek met Ricky Daniels
maandag 30 januari 20.00 - 00.00 uur Chinees Nieuwjaar
dinsdag 31 januari 19.00 - 22.00 uur Winnaarsavond MJ Boodschappen

Koning Winter hoorde al hun klach-
ten. Hij zat met een laptop op schoot 
in een van de vele zetels van zijn IJspa-
leis te zuchten. Lege zetels, want nie-
mand kwam ooit op visite bij hem. 
Blijkbaar haatte men hem! Er welden 
plots dikke tranen uit zijn ogen. Wat te 
doen?
“Ik word oud! Niemand houdt nog van 
mij! Vroeger waren tenminste de kin-
deren nog blij met mijn komst!”, jam-
merde hij. “Nu klaagt iedereen steen 
en been! Ik ben alleen maar goed om 
met Kerst de mensen hun feest extra 
luister bij te zetten. Dan mag het 
sneeuwen, want dan vinden de men-
sen dat het zo hoort. Op alle kaartjes, 
sms-jes en e-mails die zij elkaar dan 
sturen wensen zij elkaar: ‘Vrolijk 
Kerstfeest!’ en raad eens wat er daarop 
te zien is? Juist! Massa ‘s sneeuw! Bér-
gen sneeuw zelfs en ook schaatsende 
mensen! Jonge en oude mensen met 
blije gezichten. In Friesland zelfs met 
hele blije gezichten! Zo was het vroe-
ger toch, want toen reden zij daar als ik 
me niet vergis een Elfstedentocht! Wat 
doe ik nu toch fout? Niemand is nog 
blij met mij!”
Terwijl Koning Winter maar door 
bleef wenen begon het buiten steeds 
harder te sneeuwen. De wind joelde 
rond zijn IJspaleis en de wolven huil-
den er om ‘t hardst mee. Koning Win-
ter besloot om maar eens op bezoek te 
gaan bij een oude monnik, die hoog in 
de bergen van Tibet woonde. Hij span-
de zijn rendierslee in en ging op pad. In 
geen tijd kwam hij aan bij Het Klooster 
in de Himalaya. De oude monnik liet 
hem rustig binnenkomen.

“Welkom, oude vriend!”, zei hij, “U 
bent laat dit jaar. Ik had u al veel eerder 
verwacht!” Koning Winter keek ver-
baasd toen hij deze aardige woorden 
hoorde. “Heeft u dan geen hekel aan 
vrieskou en sneeuw?”, vroeg hij.
“Ik niet”, antwoordde de monnik, “want ik 
weet hoeveel goed u doet!” Koning Win-
ter schoot weer vol. “In Europa denken ze 
daar wel heel anders over. Daar ziet men 
mij liever gaan dan komen!”, snotterde hij. 
De monnik glimlachte fijntjes. Hij wist 
dat mensen vaak niet doordenken. Hij 
wist ook dat mensen vaak alleen maar le-
ven voor hun plezier. Dat het egoïsme en 
geweld over heel de wereld steeds meer 
toenam. Om al die redenen had hij vele 
jaren geleden verkozen om in een afgele-
gen klooster te gaan wonen. Daar kon hij 
rustig mediteren en nadenken over zaken 
die er wel toe doen. Over oplossingen 
voor allerlei problemen. Over feiten ach-
ter het masker der illusie. Zo had hij ont-
dekt dat vrieskou vele schadelijke bacte-
riën doodt. Dat sneeuw een beschermend 
laagje legt op de knoppen der bomen, zo-
dat deze niet stuk vriezen. Dat bepaalde 
geneeskrachtige kruiden alleen kunnen 
leven op ijskoude plaatsen zoals in de Hi-
malaya. Dat niet alleen mens en dier, 
maar ook de hele natuur, nut kunnen heb-
ben van vrieskou dus!
“Hartelijk welkom, oude vriend, Ko-
ning Winter!”, zei hij nogmaals. “U mag 
zo lang bij mij blijven wonen als u 
wenst!” Koning Winter besloot om dat 
laatste dan maar te doen tot de mensen 
hem weer eens nodig zouden hebben. 
Voorlopig had hij de wereld nog een 
keer bedekt met zijn Mantel der Liefde 
en zo was het goed!

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

2017
Start van de echte
UITVERKOOP

nu tot 50% korting
*maandag vanaf 11.00 uur open
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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

PvdA 
Nieuwjaarsborrel 
op vrijdag 6 januari 
bij Schafrath
Op vrijdag 6 januari willen wij graag 
met u het glas heffen op het nieuwe 
jaar. Het wordt ongetwijfeld het jaar 
waarin de (bestuurlijke) toekomst 
van Nuenen steeds meer gestalte 
zal krijgen, evenals de toekomst van 
ons Klooster.

Ook in 2017 zal op onze maandelijkse 
PvdA-inloop op de eerste vrijdag van 
de maand vanuit fractie, bestuur en 
ombudsteam steeds iemand vanaf 
21.00 uur aanwezig zijn. Voor vragen 
en problemen met instanties waar u al-
leen niet uitkomt, is er het nuenen@
pvda-ombudsteam.nl. 

Wij zien u graag a.s. vrijdagavond van-
af 21.00 uur bij Schafrath. Naast PvdA-
leden zijn ook andere geïnteresseer-
den van harte welkom.
 

Conversatiegroep Engels voor 
vergevorderden zoekt nieuwe 
deelnemers
De ‘English Conversation’ groep van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats is 
bedoeld voor vergevorderden, dus voor wie de Engelse taal al goed beheerst. 
Er wordt tijdens de bijeenkomsten in principe uitsluitend Engels gesproken. 
Alleen als het echt nodig is verdiepen we ons kort in de grammatica. 

Onderwerpen tijdens de bijeenkom-
sten zijn bijvoorbeeld de gebeurtenis-
sen van de dag, reizen, hobby's, enzo-
voort. De deelnemer kan zelf het on-
derwerp bepalen. Het gaat bij 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
niet alleen om het van en aan elkaar le-
ren. Ook gezelligheid is een belangrijk 
element!

Zo leer je de fijne kneepjes
De conversatielessen vinden iedere 
dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 
uur plaats, onder leiding van John 
Dain. Deze geboren Engelsman woont 
inmiddels 37 jaar in Nederland en leert 
deelnemers allerlei fijne kneepjes voor 
een leuke, professionele conversatie. 
John Dain: "Hoe meer je met elkaar 
praat, hoe gemakkelijker het gaat. Tij-
dens iedere bijeenkomst hoor je nieu-
we dingen en krijg je tips, zodat je de 
Engelse taal steeds beter spreekt."

Onder andere vanwege verhuizing is 
er bij deze groep nu ruimte voor 3 
nieuwe deelnemers. Meedoen bij 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
kost € 100,- per jaar voor één groeps-
activiteit. Geïnteresseerden kunnen 
tijdens een ‘snuffeltijd’ eerst een paar 
keer vrijblijvend aanschuiven. Voor 
meer informatie: Ger van de Ven, tele-
foon 040-2833890.

Het Nuenense hobbycentrum heeft 
341 deelnemers en 19 activiteiten. 
Voor meer informatie: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 8 januari in het programma Nuenen Nú :
•	 Nieuwjaarstoespraak	van	burgemeester	Houben
•	 Voice	of	Holland	:	Pleun	Bierbooms
•	 Renovatie	van	Akkers	Archipel
•	 Uitreiking	Vrijwilligersprijs	2016
•	 Rocking	in	the	Chapel	(Mark	Elbers)
•	 LON	Jaaroverzicht	2016

De tv-uitzendingen van Nuenen Nú zijn om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.00 uur.
Zie voor frequenties, livestream en meer informatie: www.omroepnuenen.nl

Bestuurlijke fusie Nuenen met 
gemeente Eindhoven reële optie
“Indien u dit niet wenst of indien dit om andere redenen niet mogelijk blijkt 
te zijn, dan zijn wij van mening dat een bestuurlijke fusie met de gemeente 
Eindhoven de enige overige reële optie zou zijn.” Dat schrijft prof.dr. W.B.H.J. 
van de Donk, commissaris van de Koning aan het Nuenense gemeentebe-
stuur. Hij ondertekent de brief van 20 december jl. namens het college van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Aanleiding voor de brief is het besluit 
van de gemeenteraad van Nuenen c.a. 
om Nuenen als zelfstandige gemeente 
op te heffen. “Wij vinden dat een 
moedig besluit dat past bij de wijze 
waarop	u	vorig	jaar	(2015,	red.)	zelf	de	
handschoen hebt opgepakt om een 
bestuurskrachtonderzoek te laten uit-
voeren”, aldus Wim van de Donk, 
commissaris van de Koning.

Fusie met Son en Breugel?
In de raadsvergadering van 17 no-
vember jl. heeft de gemeenteraad be-
sloten tot een bestuurlijke fusie. Dat 
zou een bestuurlijke fusie kunnen 
worden met de gemeente Son en 
Breugel,	 in	 combinatie	 met	 over-
dracht van taken, bevoegdheden en 
middelen op in ieder geval het gebied 
van wonen, werken en voorzieningen 
aan de gemeente Eindhoven of naar 
een andere bestuursvorm voor het 
Stedelijk Gebied Eindhoven. In de 
brief zegt de commissaris dus kort sa-
mengevat dat indien Nuenen dit niet 
wenst	of	dat	de	fusie	met	Son	en	Breu-
gel om andere redenen niet doorgaat, 

dat er niks anders overblijft dan fuse-
ren met de gemeente Eindhoven.

Helpende hand
“Uw	 besluit	 over	 de	 gewenste	 fusie-
partner dient voor 1 juli a.s. genomen 
te zijn”, aldus de brief, die vervolgt met: 
“In de tussentijd en ook in de periode 
daarna zijn wij graag bereid om u hier-
bij de helpende hand toe te steken.”

Belangstellenden	naar	alle	brieven	die	
de provincie als reactie op de gemeen-
telijke toekomstvisie naar de afzonder-
lijke	 Brabantse	 gemeenten	 heeft	 ge-
stuurd worden verwezen naar:

http://www.brabant.nl/subsites/
veerkrachtig-bestuur/proces.aspx

Commissaris van de Koning Wim van de 
Donk (links) in gesprek met Rob van Gijzel, 
inmiddels als burgemeester van Eindho-
ven opgevolgd door John Jorritsma.

(foto Cees van Keulen)

Man aangehouden na 
bedreiging met vuurwapen 
Agenten hielden vrijdagavond 30 december 2016 in Nuenen een 45-jari-
ge man uit Maarheeze aan. Hij wordt verdacht van een bedreiging met 
een vuurwapen eerder die avond in de straat van zijn ex-vrouw in 
Helmond.

Politieberichten

Na een melding van een bedreiging 
met een vuurwapen in Helmond ging 
de politie vrijdagavond poolshoogte 
nemen. Ter plaatse zou een vriend van 
een vrouw uit Helmond rond 20.15 
uur op de Wolfsstraat bedreigd zijn 
met een vuurwapen. Dit zou gebeurd 
zijn door de ex-man van de vrouw. De 
politie ging op zoek naar de verdachte 
en	zag	deze	over	de	Lieshoutseweg	in	
Nuenen rijden. De man stopte op ver-
zoek van de agenten en werd vrijdag-
avond	 rond	 20.40	 uur	 op	 de	 Lies-
houtseweg aangehouden. De bestel-
bus van de verdachte is in beslag 
genomen voor verder onderzoek. De 
agenten troffen ook een vuurwapen 
aan. Ook dit is in beslag genomen. De 
verdachte zit vast voor verder onder-
zoek.

De politie weet dat er tijdens de be-
dreiging op de Wolfstraat in Helmond 
mensen op straat waren en wil graag 
met deze personen in contact komen. 
Ben	 je	 vrijdagavond	 30	 december	
rond het tijdstip van het incident op 
straat geweest, neem dan even con-
tact op met de politie via 0900-8844. 
Ook al denk je zelf mogelijk niets rele-
vants te hebben gezien. Ook dat kan 
van belang zijn voor het onderzoek, al 
is het maar om bepaalde zaken uit te 
sluiten. 

Meld verdacht gedrag via 112
Bewoners	 weten	 zelf	 het	 beste	 als	 er	
iets niet pluis is in hun buurt. Een 
vreemd figuur die bij huizen naar bin-
nen loert bijvoorbeeld. Of activiteiten 
bij een huis waarvan u weet dat de be-
woners op vakantie zijn. Wanneer u 
dan 112 belt, kan de politie wellicht 
heel snel een inbraak voorkomen of 
een inbreker op heterdaad aanhouden! 

Het bellen van 112 is bedoeld voor 
spoed. Dus niet alleen voor levensbe-
dreigende situaties, maar zeker ook 
wanneer u getuige bent van een mis-
drijf of het voorbereiden van een in-
braak of diefstal. Dus ook wanneer u 
een verdachte situatie signaleert waar-
bij de politie een misdrijf kan voorkó-
men.

Iemand is niet alleen strafbaar als hij 
een woninginbraak pleegt. Ook de 
voorbereidende handelingen kunnen 
onder bepaalde voorwaarden al straf-
baar zijn. Het Openbaar Ministerie 
heeft al meerdere personen voor de 
rechter gebracht omdat zij voorberei-
dende handelingen voor inbraak 
pleegden. Zij kunnen gevangenisstraf-
fen en hoge boetes krijgen.

Wat te doen bij een overval?
Een overval op een winkel, tankstati-
on, taxi of geldauto is een zwaar mis-
drijf waarbij altijd bedreiging of ge-
weld komt kijken. Overvallers kiezen 
meestal voor een doelwit dat veel buit 
oplevert met zo min mogelijk risico. 
Waar goed wordt beveiligd laten over-
vallers zich niet zien. Als u eigenaar of 
beheerder bent, kunt u door een aantal 
maatregelen de veiligheid van uw on-
derneming vergroten.
Mocht u toch het slachtoffer van een 
woningoverval worden volg dan het 
RAAK-principe:
R	 Rustig	 blijven;	 overvallers	 komen	
niet voor mensen, maar voor geld.
A	Accepteren;	pleeg	geen	verzet.	Ga	er	
altijd van uit dat wapens echt zijn.
A	Afgeven;	geef	wat	de	daders	vragen.	
Geld en goederen zijn vervangbaar.
K	 Kijken;	 neem	 zoveel	mogelijk	 ken-
merken	van	de	daders	op	(lengte,	kle-
ding,	spraak	etc.)

Volgens Jos Deckers    
was er geen jaar nul
Opmerkelijk veel publiek bij de laatste KBO lezing van 2016, vorige week 
donderdag. Grote aantallen Nuenenaren waren aan tafel geschoven bij de 
onlangs gepensioneerde pastoraal werker Jos Deckers. Wat blijken er rond 
Kerstmis veel dingen verrassend anders te zijn dan dat je als kind vanuit 
school, de kerk en je opvoeding hebt meegekregen. Jos strooide rijkelijk 
met voor velen nieuwe wetenswaardigheden over de achtergronden van 
Kerst, de daarbij behorende jaartelling en kalender, en de achtergronden 
van huidige en oude rituelen rond dit feest.

ria op pad zouden zijn geweest naar 
Bethlehem,	 kan	 op	 zijn	 vroegst	 zo’n	
acht jaar na de geboorte van Jezus 
plaats hebben gevonden.
Zomaar een greep uit de feiten die Jos 
Deckers moeiteloos wist te beargumen-
teren en mooi wist te ondersteunen met 
plaatjes. De evangeliën zijn ook nooit 
bedoeld geweest als droge geschiede-
nisboeken, maar als inspirerende verha-
len rond Jezus om de overtuiging van de 
schrijvers uit te dragen naar nieuwe 
doelgroepen die ze wilden bereiken. 
Aan Karel de Grote hebben we de inter-
pretatie van drie echte koningen te dan-
ken en aan Sint Franciscus het eerste le-
vende kerstverhaal -opgevoerd in 
Noord Italië- met daarna de eerste 
kerststal inclusief de os en de ezel.

Jos Deckers zorgde voor een boeiende 
en	stemmige	afsluiting	van	de	KBO	le-
zingen van 2016 met zijn interessante 
verdiepende verkenning van de bete-
kenis van het Kerstfeest voor allerlei 
kerken en volken in en buiten Europa 
door de eeuwen heen.Foto: Frie Govaerts

Zo is het jaar ‘nul’ er nooit geweest en 
de monnik die de kalender terug telde 
naar het veronderstelde geboortejaar 
van	Jezus	in	Bethlehem	zat	er	minstens	
vier en wellicht wel zeven jaar naast. 
Ironisch gesproken kun je dus zeggen 
dat Jezus ergens geboren moet zijn 
tussen	zeven	en	vier	 jaar	 voor	Chris-
tus. Koning Herodes stierf ingeschat 
vier jaar voor de geboorte van Jezus en 
de volkstelling, waarvoor Jozef en Ma-

Januari
Het winterbos glimlacht vandaag
De zon is doorgebroken
Zo mooi is het lang niet meer geweest
De hemel heeft voor het lentefeest
Het voor al aangestoken.

Toon Hermans

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



Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

De Run 5411    5504 DG Veldhoven    tel.  +31 (0)40 - 298 46 55
info@keukenambiance.nl    www.keukenambiance.nl

Keukens: 
Aster Cucine, Schröder, 

Tristar en Miton.

Apparatuur: 
AEG, Bosch, NEFF, Novy, 

Quooker, Smeg enz.

NIEUW IN ONZE COLLECTIE!

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Steenakker 17 • 5671 LM • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen

www.winkelcentrumnuenen.nl

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Bloemsierkunst
Fleur-Inn

__MODE __Sanders

Chris Vogels
keurslager

SCHOENSERVICE
EEF IMMING

De voordelen van Kernkwartier:
• overdekt winkelplezier!

• alle boodschappen onder 1 dak 
• ruimvoldoende gratis parkeergelegenheid

De winkeliers van 
Winkelcentrum
KERNKWARTIER

wensen iedereen 
een gelukkig en 
gezond 2017 toe!

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Cursus natuur-
fotografie IVN 
Geldrop
Beginnende natuurfotografen krij-
gen bij IVN Geldrop de gelegenheid 
meer basiskennis op te doen. Hier-
toe biedt IVN Geldrop in maart een 
cursus van drie avonden en een och-
tend aan, opgezet en gegeven door 
Frans van den Boom. Inschrijving is 
noodzakelijk. 

Op maandag 6 maart wordt de basis-
techniek behandeld: mogelijkheden van 
camera's, diafragma, sluitertijd enzo-
voorts. Op 13 maart gaan deelnemers 
creatief aan de slag met onderwerpen 
als techniek, scherptediepte en compo-
sitie. Zaterdag 18 maart volgt een prak-
tijkochtend in het park van Kasteel 
Geldrop. De laatste avond, 27 maart, 
worden de praktijkmorgen en ingezon-
den foto’s besproken, en wordt gewerkt 
met de computer. De theorielessen zijn 
allen op maandag van 20.00 tot 22.00 
uur met een kleine koffiepauze. De 
praktijkoefening is op zaterdag van 
09.30 tot 12.30 uur. De lessen worden 
gegeven in natuurinformatiecentrum 
‘De Paardestal’, gelegen in het Kasteel-
park in het centrum van Geldrop. 
De prijs inclusief cursusmateriaal, kof-
fie en thee is € 30,- voor leden en € 35,- 
voor niet-leden, te voldoen voor aan-
vang van de cursus. Voor meer infor-
matie en aanmelden kunt u zich 
wenden tot Loes van den Boom, 
E: thvdboom@onsbrabantnet.nl of 
T: 040 2857242. 

Foto: Frans van den Boom

Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad 
van Laco 

Sportcentrum Nuenen

Diploma A: Bing Luijten, Bink de Laat, Dirk Liebregts, Fedde de Fost, Gaya Strijers, 
Ghenino Stuiver, Gijs Sanders, Hannah Appelhof, Jayden Rozema, Julian vd Berg, 
Koen de Laat, Koen v Gerwen, Lola v Engelen, Lucas Langendoen, Luka Parmentier, 
Mees Prinsen, Nina Tabor, Saar van Hoof, Semm vd Nieuwenhof, Sepp Lavrijsen, 
Sven v Zeeland, Veerle Schouten, Gwendalyn vd Heijden en Stijn Schepers.

Diploma B:  Bell Faessen, Cuneyt Kizilkosan, Elise Baron, Elyn Janssen, 
Fabian Driedonks, Gijs Huguenin, Hannes v Kampen, Isa Verkuyten, Joy Brok, 
Lizzy Hemme, Lola vd Velden, Luke Russel, Romy Cattenstart, Sem Toorman, 
Thijmen v Baal, Wessel Smeets, Sebastiaan Schoofs, Isis de Zoete, Elise Nepota, 
Maxime v Oorschot, Mika Pasmans.  

Laco sportcentrum Nuenen T +31(0)40-2832970
Sportlaan 4-6, 5671 GR Nuenen www.laco.eu

Zaterdag 31 december 2016

Diploma C:  Florian Klein Llorente, Gijs Schepens, Jelmer Slotman, Kevin Sanders, 
Lieke Strijland, Luuk Verdam, Mats v Grinsven, Sarah v Geffen, 
Veerle Gerichhausen, Thijmen Gerritsen, Niels v Oorschot, Roan Vereijken, 
Mees vd Weijden, Biek vd Weijden, Pleun Loo.

De Nuenense Korfbal Vereniging NKV
feliciteert alle kinderen met het 
behalen van hun zwemdiploma.

Kom kijken of korfbal iets voor jou is en train 4x gratis mee.
Aanmelden: stuur een mail met je naam en telefoonnummer
naar lenl@nkvkorfbal.nl

Eerste sneeuw in 2017
In de nacht van 1 op 2 januari is in onze gemeente de eerste sneeuw van dit jaar 
gevallen. Een klein laagje witte dons bedekte het grondgebied van Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten en Eeneind.
Dat het nieuwe jaar 2017 ons vrede en geluk mag brengen! 

Raadslid Joost Vereijken     
nog steeds fractievoorzitter NB
Volgens de actuele site van Nuenens Belang (NB) is raadslid Joost Vereijken nog steeds 
fractievoorzitter van deze plaatselijke politieke partij. Hoe de vork wel aan de steel zit is in 
dit weekblad al eerder gepubliceerd. Joost Vereijken is inmiddels lid geworden van de frac-
tie van W70. Hier een paar citaten van de NB-site van dinsdagmiddag 3 januari 2017, rond 
drie uur ’s middags.  
Onder de kop: “Nuenens Belang neemt verantwoordelijkheid” staat er het volgende te le-
zen.
“In de aanloop naar de coalitievorming stonden wij voor de keuze of doorgaan met mee-
doen als gedoogpartner of als volwaardig lid van de nieuwe coalitie. Na ampele discussie 
binnen onze partij hebben wij gekozen voor de laatste optie. Doorslaggevend daarbij was 
de wens van Nuenens Belang hierna te noemen NB, om de woonlasten van de Nuenense 
huiseigenaren substantieel te verlagen te beginnen in 2017.”
En ook: “Een verlaging van de woonlasten, waaronder de OZB ( onroerende zaakbelas-
ting) moet als bijkomend effect hebben, dat Nuenen niet langer tot de 10 duurste OZB ge-
meenten van Nederland behoort. Nuenens Belang voegt eraan toe dat Nuenen al jaren 
niet alleen bij de top tien van gemeenten in Nederland  met de hoogste woonlasten be-
hoort, maar in de 21 gemeenten van de regio Zuid-Oost-Brabant zelfs op de eerste plaats 
staat. Niet iets om trots op te zijn.”
Huurwoningen De NB-site anno 2017 vermeldt: “Verder is er een schrijnend tekort aan so-
ciale huurwoningen binnen nieuwe woningbouwprojecten. Om een indicatie te geven: 
landelijk gemiddeld 30%, Nuenen 17%. Ook moeten er meer woningen komen voor min-
der-validen. En last but least: een huisartsenpraktijk en apotheek in Nuenen-Zuid.” De on-
dertekening van de site luidt: “Jacques Leemans voorzitter Nuenens Belang Joost Vereij-
ken fractievoorzitter Nuenens Belang”.
Het wachten is op een tekst op de NB-site die wel in overeenstemming is met de huidige 
stand van zaken.

Cees van Keulen

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

Natuurwondertjes     
in insectenkasten 
door Toon Gevers

De interesse van de toehoorders die de lezing die Toon bij IVN Nuenen en 
diverse IVN afdelingen heeft gehouden over de rupsen- en insectenkasten 
waarin zich verbazingwekkende natuurwondertjes afspelen, heeft hem ge-
inspireerd om daar een vervolg op te maken. Op maandagavond 16 januari 
deelt hij zijn kennis en enthousiasme nogmaals hierover in de IVN ruimte.

Art in Listening 
zondagmorgen-
concert 
Art in Listening zondagmorgencon-
cert met Bram Verhaegh, blokfluit 
en Gülce Sucular, cello in Theater het 
Klooster te Nuenen op zondag 22 ja-
nuari. De School voor Praktische Fi-
losofie en Spiritualiteit te Eindho-
ven organiseert in samenwerking 
met theater het Klooster zondag-
morgen koffieconcerten in de reeks 
‘Art in Listening’.

Het programma ziet er als volgt uit: 
Vanaf 10.30 uur: ontvangst
11.00 uur aanvang concert 
•	 A.	Vivaldi	(1678-1741)	
•	 Jakob	van	Eijck	(1590-1657)	
•	 Johann	Adolph	Hasse	(1699-1783)	
11.45 uur pauze
12.00 uur vervolg van concert
•	 Christopher	Ball	(1936)	
•	 J.S.	Bach	(1685-1750)	
•	 M.	Zahnhausen	(1965)	
•	 Giuseppe	Sammartini	(1696-1750)	
12.30 uur einde concert

Omdat in Theater het Klooster de om-
standigheden gewijzigd zijn, heeft de or-
ganisatie	van	AiL	ook	een	en	ander	aan	
moeten passen t.o.v. de oude situatie. 
Hieronder	treft	u	de	wijzigingen	aan:
•	 U	gaat	 slechts	€	10,-	betalen	voor	

een concertkaartje.
•	 U	 wordt	 dringend	 verzocht	 om	

contant,	gepast	te	betalen.	U	kunt	
NIET	pinnen.	 (Naast	het	Klooster	
is een geldautomaat van de Rabo-
bank).	Er	 is	 vrije	plaatskeuze.	Zo-
wel vooraf reserveren als een passe 
partout is niet meer mogelijk.

Kaartverkoop:	 Theater	 Het	 Klooster	
Nuenen,	 Park	 1	 	 5671	 GA	 	 Nuenen.	
Kinderen	 tot	18	 jaar	 gratis	 (Kinderen	
tot 12 jaar alleeen onder begeleiding 
van	een	volwassene).	Voor	nadere	in-
formatie over de musici: 
www.artinlistening.nl

Hij	gunt	ons	een	kijkje	in	een	bijzonde-
re wereld die in ieders achtertuin valt 
waar	te	nemen.	Met	engelengeduld	legt	
Toon met zijn foto- en filmcamera 
complete voortplantingstrajecten vast 
van vlinders en solitaire bijen en wes-
pen.	Hij	toont	onder	meer	de	metamor-
fose van eitje tot vlinder, via de tussen-
stadia rups en pop. De kleinste details 
brengt hij vele malen uitvergroot op het 
scherm,	 zoals	 een	 antennewaaier	 (van	
amper	één	millimeter)		op	het	kopje	van	
een vlinder. Toon Gevers vult zijn beel-

den aan met boeiende verhalen. Daar-
naast geeft hij wat praktische informa-
tie voor wie zelf een rupsen- of insec-
tenkast wil maken. Ter illustratie brengt 
hij enkele zelf vervaardigde kasten mee.

Plaats: IVN ruimte in het Klooster, 
Park 1 Nuenen
De toegang is gratis doch de ruimte is 
beperkt tot 50 personen
Aanvangstijd:	20.00	uur
Info: 040-2421423
Website: www.ivn.nl/nuenen

Foto Cees van Keulen
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Volgens de Dikke Van Dale is een mantelzorger iemand die langdurig 
en onbetaald zorg aan bijvoorbeeld een partner of een ouder geeft en 
geen beroepskracht is, maar zorg geeft omdat hij of zij een persoon-
lijke band heeft met degene waarvoor wordt gezorgd. De carrière van 
een mantelzorger begint meestal in een thuissituatie met het doen van 
de was, de boodschappen, eten koken en liefde en gezelschap geven. 
Soms is deze zorg eindig en knapt de dierbare zover op dat hij of zij 
weer voor zichzelf kan zorgen, maar in bijvoorbeeld een situatie van 
een dementerende ouder of partner, neemt de zorg met de voortgang 
van het proces alleen maar toe. Er komt een moment dat, hoe graag 
je dit ook wilt, het thuis niet meer gaat. Moeder, vader of partner kan 
bijvoorbeeld geen moment alleen gelaten worden, heeft vaak geen 
besef meer van tijd en plaats en is soms zelfs een gevaar voor zichzelf 
geworden. Er rest dan geen andere optie meer dan een opname in een 
verpleeghuis.
De laatste jaren is er veel veranderd in de zorg voor dementerenden 
in een verpleeghuis. De zorg is veel individueler geworden en er wordt 
steeds meer uitgegaan van de eigen zorgbehoeften van de bewoners 
zelf. Maar in de nieuwe Archipel Akkers gaat men nog een flinke stap 
verder.

Zoals iedereen weet, zit Archipel Akkers midden in een grootschalige renovatie. 
Het volledige huis is op de schop gegaan en het wordt zowel van binnen als 
van buiten compleet verbouwd. En naast een compleet nieuw aanzien, gaat 
men er werken en wonen vanuit een nieuwe, zeer vooruitstrevende woonvisie.

Met de renovatie wordt dus ook een nieuwe manier van werken en leven geïn-
troduceerd, waarbij sfeervol wonen, met een optimale bewegingsvrijheid voor 
de bewoners, gastvrijheid en zorg in gezamenlijkheid centraal staan. De zorg 
aan en het welzijn van de bewoners wordt zo veel mogelijk samen tot stand ge-
bracht, dus met (zo mogelijk) de bewoner zelf, mantelzorgers en familieleden, 
medewerkers en vrijwilligers. Dit gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. De ‘terug 
verhuizing’ naar Akkers uit Bakel is wel een concreet moment van verandering, 
maar er wordt al maanden overlegd, gebrainstormd en gediscussieerd in bij-
eenkomsten waarbij alle betrokkenen rondom de zorg van de bewoners hun 
inbreng hebben en mee kunnen praten over hun eigen kijk op gezamenlijk-
heid vanuit de visie dat het levensverhaal en de levensgewoonten van elke 
bewoner centraal staan. Zo ook de mantelzorgers, zij kennen als geen ander 
het levensverhaal en de gewoonten van de bewoners.

Voor een mantelzorger is de overdracht van de zorg naar een verpleeghuis een 
hele grote stap; het liefst zou men zorg blijven verlenen in de thuissituatie, maar op 
een gegeven moment wordt dit onmogelijk. Dan is niets fijner dan dat de woonsi-
tuatie lijkt op die van thuis. Toch blijft het een erg emotioneel proces om de zorg uit 
handen te geven en ook een mantelzorger moet wennen aan een nieuwe situa-
tie. “Vergelijk het maar met een rouwproces” vertelt Jeannette van den Boomen, 
wiens moeder al zeven jaar in Akkers woont en wie erg vertrouwd is met mantel-
zorg. “Ik heb geprobeerd mijn moeder zolang mogelijk in haar eigen vertrouwde 
omgeving te verzorgen, maar ze werd op een gegeven moment te hulpbehoe-

vend. Als je dan zelf 
ook nog een eigen 
gezin en een baan 
hebt, is het op een 
gegeven moment 
niet meer te doen. 
Dit moet je voor jezelf 
kunnen toegeven en 
dan is het fijn dat je 
een deel van de zorg 
aan anderen over 
kunt laten. Dat je weet 
dat je moeder veilig 
is. Toch gaat je dat 
niet in je kouwe kleren 
zitten en het is heel fijn 
als je als mantelzorger 
ook een luisterend 
oor kunt vinden bij an-
deren. En dat is nu het 
mooie aan het proces 
van de nieuwe woon-
visie. Door met elkaar 
om de tafel te gaan 
zitten en elkaars werk-
zaamheden, maar 
ook onzekerheden en 
beperkingen bespreekbaar te maken, krijg je veel meer onderling begrip en kun 
je gaan toewerken naar die gezamenlijke zorg. Ik krijg een andere kijk op een 
professional en de druk die op hen staat en zij krijgen een andere kijk op de rol, 
maar ook de emotie van een mantelzorger. Een simpel voorbeeld; Alle belang-
rijke zaken die een bewoner betreffen, worden gerapporteerd. Dit gebeurt heel 
feitelijk. Lees je dit als familielid, kan dat heel pijnlijk en verdrietig overkomen en 
zelfs boosheid opwekken. Door dit naar elkaar uit te spreken, ontstaat veel meer 
begrip. Hierdoor wordt het werken in gezamenlijkheid een hele fijne manier van 
met elkaar in plaats van naast elkaar”.
Dit proces naar gezamenlijkheid wordt onder andere begeleid door Cecilia 
van der Geest, zij brengt alle betrokkenen samen en bundelt alle inbreng. Pikt 
de krentjes uit de pap en zorgt voor een gestructureerd eindverhaal. “Natuurlijk 
is niet alles op de dag na de verhuizing volgens het meest ideale plaatje ge-
realiseerd. Het zal nog verder uit moeten kristalliseren en daarnaast zal ieder-
een op zijn eigen manier vertrouwd moeten raken met dit nieuwe werken. Ook 
de bewoners zelf op wie veel veranderingen afkomen. We doen het stap voor 
stap, maar ik heb alle vertrouwen dat het gaat lukken, we blijven met elkaar 
in gesprek”. 

Zorg in gezamenlijkheid in Archipel Akkers

Weens operetteconcert
Op donderdag 29 december 2016 organiseerde Cultuur Overdag in het Van 
Goghkerkje een Weens operetteconcert. De dag begon mistig. Het weer ver-
toonde winterse trekjes. Wanneer rond 14.00 uur de zon haar licht laat schij-
nen over het mooie Van Goghkerkje, roept dit plaatje het beeld op uit ver-
vlogen tijden. Zoals de zon met deze dag een spel speelt, zo lijkt het spel 
doorgetrokken te worden binnen in het kerkje. Daar verzorgt vrijwilligers-
groep Cultuur Overdag een middag voor de operetteliefhebber. 

Het is na de maandelijkse filmvoorstel-
lingen, de activiteiten tijdens de Kin-
derboekenweek en een toneelmiddag 
met De Lindespelers, een eerste nieuwe 
activiteit op muzikaal gebied. De be-
langstelling is groot en de goede akoes-
tiek van deze locatie is veelbelovend.

De verwachtingen komen volledig uit: 
de bezoekers worden meegezogen in 
het 'gouden' tijdperk van de Weense 
operette.
Zangfanaat Berry Reijnen (tenor) 
opent het concert met Dein ist mein 
ganzes Herz en vanaf de eerste klan-
ken lijkt het publiek gevangen in de 
betovering van zijn warme stemgeluid. 
Even later maakt de beeldschone Irma 
Klijn, in een prachtige avondjurk, haar 
entree op de eerste tonen van virtuoos 

pianist Frans van den Hoven. Vanaf de 
ingang van het kerkje komt zij op en 
wordt de ruimte gevuld met glashel-
dere klanken en is het ijs gebroken. De 
liefhebbers smullen.

Het wordt een feest van herkenning 
met muziek van onder andere Lehár, 
Strauss, Millöcker, Dostal en Ralph 
Benatzky. Er wordt deze middag een 
zeer gevarieerd programma geboden, 
waar prachtige solo's en romantische 
liefdesduetten niet ontbreken. Te ho-
ren is onder meer Im Weissen Rößl, 
Eine Nacht in Venedig, het Wolgalied, 
Die lustige Witwe, Der Zigeunerbaron 
en Das Land des Lächelns. Het gewel-
dige acteertalent van beide solisten be-
zorgen de geïnteresseerde bezoekers 
regelmatig kippenvelmomenten.

Voldaan van al deze schoonheid gaat 
ieder na afloop met twinkelende oog-
jes en een brede glimlach rond de 
mond weer huiswaarts. Gastsolisten, 
bezoekers en organisatie hebben wel 
zin in een volgende keer!

Nieuwe bridge-
cursussen van start
Bridge is een boeiend spel en een 
gezellige tijdbesteding. Bovendien 
is het een heel goede investering in 
“de oude dag”. Je blijft je hersens 
trainen en ontmoet mensen die 
nieuwe vrienden kunnen worden.

Veel mensen in Nuenen spelen weke-
lijks of vaker. Sommigen doen dat ge-
zellig thuis en anderen spelen in club-
verband. Kunt u nog niet bridgen, wilt 
u het beter leren of opnieuw de draad 
oppakken, dan is er nu de gelegenheid 
om een bridgecursus te volgen.
Vanaf woensdagavond 18 januari 
wordt er een beginnerscursus gegeven 
in Nuenen. Ook zijn er nog enkele 
plaatsen vrij voor een opfriscursus op 
de vrijdagmiddag. Als u een folder wilt 
ontvangen waarin alle details staan 
vermeld, kunt u deze aanvragen bij 
Noortje van den Broek, bereikbaar via 
telefoonnummer 06 - 19 41 93 24 en 
email: noortjevdb@onsnet.nu

Mee doen in Archipel Akkers 
Er zíjn voor een ander, is, zoals altijd, en nu zelfs misschien meer dan ooit, 
belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld in Archipel Akkers. Als vrijwilliger kun je 
best veel betekenen, zelfs in best weinig tijd. En een kwestie van jezelf gun-
nen en inplannen. 

Een moment van vrijwilligerswerk kan 
voor jezelf een rustgevend moment in 
je drukke leven zijn; even terug schake-
len naar een ander tempo en ervaren 
wat echt belangrijk is in het leven. Eén 
keer per week of misschien maar één 
keer per maand, net hoe je wil op een 
vast moment of niet. Als je dat moment 
dan ook nog digitaal kunt inplannen, 
wordt het helemaal gemakkelijk. De di-
gitale agenda wordt zakelijk en privé al 
door veel mensen gebruikt en online 
roosters kom je overal tegen; bij sport-
clubs, bij scholen. En wie pland inmid-
dels niet zijn vakantie via het web. 

Vooruitlopend op de Nuenen brede 
introductie van ShareCare voor man-
telzorg komend voorjaar door Ons-
Net, heeft de afdeling vrijwilligersco-
ordinatie Akkers Archipel het handige 
vrijwilligersrooster van de ShareCare 
tool al ontdekt. De afdeling is hiermee 
waarschijnlijk de eerste in Nuenen die 
ShareCare in gebruik neemt. 

Inloggen, wachtwoord en je kunt in 
een rooster (zie voorbeeld) met een 
klik op het kruisje jezelf in (of om)
plannen op het tijdvak dat jou schikt. 

Graag heten wij je nu welkom, dan heb 
je een streepje voor als vrijwilliger 
voor de nieuwe Archipel Akkers. Dus 
zet goede voornemens voor 2017 en 
kerst-overpeinzingen om in daden en 
neem contact op met Akkers Archipel. 
Wij zien je graag komen en wensen je 
alvast een mooi jaar! 

Contact coördinator Vrijwilligers Ak-
kers Archipel: Marion Heppel, marion.
heppel@archipelzorggroep.nl Archi-
pel Akkers: 040-2635999.
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Nuenens Belang wil snelle oplossing van 
de kwestie Soeterbeek
De gemeente Nuenen is al jaren in gesprek met de gemeente Eindhoven om tot een oplos-
sing te komen voor de Soeterbeek. Eindhoven wil die afsluiten op haar grondgebied om 
tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners van de Kosmoslaan en Airbornelaan. 
Tot nu toe zit er geen schot in de zaak.
De beste oplossing is het voorstel van Diny de Win, bewoonster van de Soeterbeekseweg in 
Nederwetten om de Kosmoslaan af te sluiten na de inrit naar Soeterbeek, dus vanaf Soe-
terbeek alleen nog maar linksaf naar de Sterrenlaan.
Laat wethouder Jansen maar snel in gesprek gaan met de verkeerswethouder van Eindho-
ven. Dat gesprek zal niet makkelijk zijn omdat Eindhoven zich beroept op in het verleden 
met Nuenen gemaakte afspraken. Het wordt er allemaal niet beter op nu de bezwaren-
commissie van de gemeente Nuenen de Kosmoslaan-bewoners ook nog gelijk heeft gege-
ven. De gemeente wil nader onderzoek maar dat ziet het Nederwettense actiecomitė niet 
zitten. Er is al genoeg onderzocht.
Meer onderzoek leidt alleen maar tot verder rekken en trekken.
Wat moet er gebeuren als Eindhoven bij zijn standpunt blijft om de Soeterbeek op haar 
grondgebied af te sluiten? Het kan niet zo zijn dat de bewoners van Nederwetten om in 
Eindhoven te komen, eerst helemaal naar het centrum van Nuenen moeten blijven rijden 
om via de Europalaan naar Eindhoven te kunnen rijden. Nuenens Belang stelt daarom 
voor om de afrit Boord bij het kruisbeeld 
naar de Vorsterdijk/Europalaan weer open 
te maken zodat Nederwetten weer snel in 
Eindhoven kan komen. Ook de gemeente 
Eindhoven heeft daar in het verleden op ge-
wezen. Helaas is daar door een blunder van 
de gemeente Nuenen niets van terecht geko-
men en zit Nederwetten met de gebakken 
peren.
Verder zou de gemeente Nuenen eens moe-
ten informeren bij de gemeente Son en Breu-
gel. Daar heeft Son in Breugel de T-splitsing 
links, net over het bruggetje, in de Dommel-
straat ’s-morgens tussen 6 en 9 uur en ’s-
middags/’s-avonds tussen 4 en 7 uur een 
verbod   ingevoerd voor sluipverkeer vanuit 
Beek en Donk en Gemert door de kom van 
Son. Misschien kan zo’n verbod ook inge-
voerd worden op de T-splitsing Boord/Soe-
terbeek/Soeterbeekseweg.

Jacques Leemans, 
Voorzitter Nuenens Belang

 

Kaalslag in ’t Nuenens Broek
Wie de laatste tijd door ’t Nuenens natuurgebied ‘t Broek wandelt of fietst zal wel gemerkt 
hebben dat er een flinke kaalslag plaatsvindt van bomen en struikgewas. Nu is op zijn tijd 
het rooien van bomen, zeker als ze half tot helemaal dood of omgewaaid zijn door weer 
en wind, een goede zaak. 

Maar zoals het Brabants Landschap, eigenaar van de meeste percelen in dit natuurge-
bied, hier zo rigoureus te werk is gegaan, lijkt meer op het her en der wat happen bomen 
wegkappen, waardoor er een ongenuanceerd en ongecontroleerd geheel is ontstaan. 
Grote boomrooimachines, zo noem ik ze maar, hebben bovendien met hun alles wegkap-
pend werk ook de diverse onverharde rustige wandelpaadjes laten verworden tot brede 
met diepe geulen ontstane modderpoelen, die voor de wandelaar vrijwel onbegaanbaar 
zijn geworden.

Uit informatie bij Het Brabants Landschap over deze grootschalige bomenkap blijkt dat 
het hier inderdaad gaat om het rooien van gevaarlijke en dode bomen in een brede strook 
langs de verharde en onverharde wegen en paden. In het voorjaar zal er een herplant 
plaatsvinden en zullen de nu nog onbegaanbare wandelpaden hersteld worden. 

Hopelijk wordt dan het mooiste stukje Nuenens natuurgebied van weleer de komende ja-
ren weer zodanig hersteld, dat het weer herkenbaar wordt zoals bezongen is in het lied 
van onze oud-Nuenense zanger Gerard van Maasakkers ‘Hé goade mee, dan gaon we een 
eindje lopen in ’t Nuenens Broek’.

Rens Kuijten, 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 brievenDe twaalf heilige nachten tussen 
kerstnacht en driekoningen
De eerste heilige nacht is kerstnacht, het feest van de geboorte van Christus, 
het feest van het licht. Het licht van de zon, het licht in je hart, de geboorte 
van Christus in jezelf. 

De scheppende liefdeskracht wordt in 
het Christendom Christus genoemd, 
maar is in alle godsdiensten, geloofs-
systemen en esoterische stromingen 
aanwezig als de centrale kracht van de 
evolutie van de mens naar een hoger 
bewustzijn. In de christelijke traditie 
zijn de twaalf heilige nachten de tijd 
die de drie koningen nodig hadden om 
vanuit het oosten aan te komen in 
Bethlehem, waar in de kerstnacht het 
kind Jezus was geboren. De dertiende 
nacht is de nacht van Driekoningen. 
Deze betekenis is echter pas na de ker-
stening in de vierde eeuw ontstaan.
De twaalf heilige nachten waren al een 
begrip bij de Germaanse natuurvolke-
ren. Ze vierden bij de terugkeer van de 
zon op haar reis naar het zuiden de 
overgang naar het nieuwe jaar met een 
feestperiode van twaalf dagen en nach-
ten. Het hele  maatschappelijke leven 
lag gedurende die tijd stil om naar bin-
nen te kunnen keren om de essentie 
van de aardse en kosmische krachten 
te kunnen ervaren en voorspellende 
dromen te kunnen krijgen. 
De zonnewende wordt al duizenden ja-
ren in vele culturen gevierd. Vele ge-
boorteverhalen rond wijzen, profeten 
of heilanden werden met deze dag ver-
bonden, zoals die van Osiris, Horus, 
Dionysus, Mithra, Krishna, Attis en Je-

zus. De geboorteverhalen symboliseren 
de geboorte van het hogere bewustzijn, 
het goddelijke. Natuurvolkeren hadden 
nog een vanzelfsprekende toegang tot 
dit helderwetende bewustzijn. 
De twaalf heilige nachten zijn behulp-
zaam om het stille, subtiele kosmische 
krachtenveld te ervaren. In deze perio-
de waarin de aarde in rust is en de zon 
nog vrijwel stil staat, is de sluier tussen 
hemel en aarde meer doorlaatbaar in 
vergelijking met de rest van het jaar. De 
natuur heeft zich in zijn wortels terug-
getrokken en omdat alles even stil staat 
kan de hemelse kracht moeiteloos 
doorwerken in je ziel en je helpen om je 
af te stemmen op je geest. Van oudsher 
staan de heilige nachten er ook om be-
kend dat je gemakkelijker dan anders 
dromen kunt hebben met een inzicht-
gevend of voorspellend karakter.
Het lijkt erop dat de mensheid zich in 
een zoektocht en op een omslagpunt 
bevindt van een intellectueel bewust-
zijn naar een bewustzijn van helder 
weten. Een voorbeeld van die zoek-
tocht is de film “Down to Earth” waar-
in Rolf Winters en Renata Heinen sa-
men met hun drie kinderen op zoek 
gaan naar de wijsheid van inheemse 
volkeren om van hen te leren hoe we 
als mens van binnenuit meer bezield 
kunnen leven. Ze vertrekken voor een 

reis van een jaar, maar blijven 5 jaar 
rondtrekken van continent naar conti-
nent, omdat de ene intuïtieve beslis-
sing leidt tot de andere. De film heeft 
wereldwijd al spontaan talloze initia-
tieven doen ontstaan, zoals een nieu-
we vorm van onderwijs in Australië.
www.downtoearthfilm.com

Schenking van Oud Prinsen 
aan de Voedselbank
Op woensdag 28 december 2016 reed bij de Voedselbank in Nuenen een 
vrachtauto voor met daarop zo’n 15 pallets met goederen. Deze schenking 
werd gedaan door de Oud Prinsen van Carnavalsvereniging de Dwèrsklip-
pels en is inmiddels bijna een traditie.

Gerwense 
Zwamavonden
Voor de 33ste keer organiseert CV De 
Narre-Kappen uit Gerwen in de aan-
loop naar carnaval de bekende Zwam-
avonden. Dit jaar zijn die op vrijdag 17 
februari, zaterdag 18 februari en vrij-
dag 24 februari. Deze kletsavonden zit-
ten vol humor van de bekende kletsers 
Ad Vermeulen, Alex Wintermans, 
Jasper van Gerwen en Erik Mulder. 
Daarnaast zijn de dans mariekes, show-
dans, muziek, blaaskapellen, de Gouwe 
Ouwe en Duo Vreemd van de partij.
De voorverkoop voor de Zwamavon-
den is op woensdag 11 januari van 
19.30 uur tot 20.30 uur in 't Huysven in 
Gerwen. Vanaf donderdag 12 januari 
zijn de kaarten verkrijgbaar bij de be-
kende voorverkoopadressen Cafetaria 
Heuvelplein aan de Heuvel en Tuin-
dersbedrijf André van Rooij aan het 
Alvershool in Gerwen.

Helaas is ook nu nog een instituut als 
de Voedselbank noodzakelijk. De Oud 
Prinsen vinden het eigenlijk een nood-
zakelijk kwaad, want het zou niet no-
dig moeten zijn. Iedereen zou vol-
doende geld moeten hebben om eten 
te kopen. Daarom schenken de oud-
prinsen met veel plezier deze goede-
ren aan de Voedselbank. Zij stellen 
zich op het standpunt dat het gewel-
dig is om een jaar lang carnaval te mo-
gen aanvoeren als Prins, maar ze staan 
wel met beide benen in deze maat-

schappij. En als je dan als club van 
Oud Prinsen de gelegenheid hebt om 
met name iets bij te dragen voor de 
minst bedeelden in ons dorp, dan 
doen zij dat met veel overtuiging. Dat 
de goederen dankbaar in ontvangst 
zijn genomen zal duidelijk zijn. De fo-
to’s tonen een deel van de goederen, 
en de medewerkers van de Voedsel-
bank zijn ongetwijfeld wel even bezig 
geweest met het uitsorteren daarvan, 
maar die doen dat met veel enthou-
siasme, aldus de oud-prinsen.

Lezing WLG: Ouderenzorg 
Op de inloop van 9 januari wordt door WLG in den Heuvel te Gerwen, een 
lezing georganiseerd over ouderenzorg. In het bijzonder zal het gaan over 
de zorg, waarbij ook een ‘herstelhotel’ hoort, zoals die geboden wordt in het 
Glorieuxpark te Eindhoven. De lezing wordt gegeven door Leon Sleutjens 
die als ouderenadviseur aan de stichting Zorg en Wonen Glorieuxpark ver-
bonden is.

Alle aspecten van zorg tot en met kos-
ten komen aan de orde. Er zal voldoen-
de gelegenheid zijn om zich met vra-
gen verder te informeren.

De lezing begint om 14.00 uur. U kunt 
in den Heuvel terecht vanaf 13.30 uur 
voor een kop koffie of thee. Iedereen is 
welkom.

Voor meer info over WLG:  http://
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl  

of schrijf een mail aan werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com , of bel 06 
41102625.

Voor informatie over andere activitei-
ten in het komende voorjaars pro-
gramma, kunt u daar ook terecht. Het 
Digitale Dorpsplein Gerwen biedt een 
overzicht over alle diensten van WLG; 
maar ook andere activiteiten van di-
verse verenigingen, die in Gerwen 
plaatsvinden zijn daar te vinden. 

Onder de 
appelboom
Ik kwam thuis, het was 
een uur of acht en zeldzaam 
zacht voor de tijd van het jaar, 
de tuinbank stond klaar 
onder de appelboom

ik ging zitten en ik zat 
te kijken hoe de buurman 
in zijn tuin nog aan het spitten 
was, de nacht kwam uit de aarde 
een blauwer wordend licht hing 
in de appelboom

toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen 
van de dag verdwenen voor de geur
 van hooi, er lag weer speelgoed 
in het gras en ver weg in het huis 
lachten de kinderen in het bad tot
 waar ik zat, tot onder de appelboom

en later hoorde ik de vleugels 
van ganzen in de hemel 
hoorde ik hoe stil en leeg 
het aan het worden was

gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij 
was het die naast mij kwam 
onder de appelboom, zeldzaam 
zacht en dichtbij voor onze leeftijd.

uit: 'Onder het vee' (1966)
Rutger Kopland

Gedicht v.d. Week

Luchtpost voor dieren
Op één januari dan sturen de mensen
elkaar mooie kaarten met groeten en wensen,
maar ook alle dieren, 't is werkelijk waar,
die wensen elkander Gelukkig Nieuwjaar:
De vink schrijft een brief
aan haar zoetelief
en Kareltje Mus
stuurt een brief aan zijn zus
en twee jonge roeken
een brief aan hun moeke.
Dat alles gaat dan met de luchtpost mee
naar Overflakkee, of naar Heiligerlee.
De luchtpost staat klaar. 
Over veertien seconden
vertrekt hij naar Kaapstad of Zutfen of Londen.
Die post is een pikzwarte kraai moet je weten,
hij roept: Kra, kra, kra! Hebt u niets vergeten?
Heeft soms het konijn
nog een brief voor Berlijn?
En jullie, fazanten,
een kaart voor je tante?
Een brief naar je ome
in Brussel of Rome?
Geen brieven meer verder, dan zal ik maar gaan.
Maar net als hij weg wil, daar komt iemand aan...
't Is Simon Kabouter, hij roept erg geschrokken:
Gelukkig, de post is nog net niet vertrokken!
Er liggen nog dertig brieven in 't rond
van allerlei dieren, daarginds op de grond
Een brief van de muis
aan haar ouderlijk huis,
een brief van twee mollen
aan iemand in Zwolle,
een brief van de spin
aan zijn hele gezin,
een brief van de specht en een brief van de sijs,
een brief voor Zaltbommel en een voor Parijs.
Oké, zegt de kraai, stop het maar in mijn tas.
Dan gaat hij vertrekken, dan geeft hij vol gas
en dan krijgt ieder dier (het hindert niet waar)
een brief in zijn bus met: Gelukkig Nieuwjaar!

A.M.G. Schmidt



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

 PUZZELHOEKWeek 1

Kruiswoord

Horizontaal: 1 warhoofd 6 pl. in Zwitserland 12 regelmaat 13 populaire groet 
15 waterdamp 18 melancholie 20 populaire groet 21 brandgang 23 watering 
24 afloop 26 boerderij 28 spijskaart 29 draf 31 voedingsstof 33 pluk 
34 communicatiemiddel 36 zweep 38 notie 41 verheven stand 43 metalen plaatje 
45 wreed heerser 47 deel v.h. lichaam 49 bloeiwijze 51 adviesorgaan 52 muf 
55 ondier 58 plan 59 manuscript 60 vrouwelijk beroep 61 bedrijfsleider.

Verticaal: 2 bijenproduct 3 Duitse omroep 4 riv. in Duitsland 5 domoor 
7 pl. in Gelderland 8 middag 9 water in Utrecht 10 paars 11 graafwerktuig 
14 reukwater 16 vrouwelijk dier 17 afsluitmiddel 18 golfbeweging op een tribune 
19 lidwoord 22 zangnoot 25 vrucht 26 logement 27 Duits gebergte 28 mengen 
30 ongebonden 32 bijenproduct 35 geestelijke 36 van kracht 37 lijfeigene 
38 wegkant 39 feest 40 excuus 42 aanwijzend vnw. 44 familielid 46 soort hert 
48 voorteken 50 knevel 53 loflied 54 hoofddeksel 56 in orde 57 pl. in België.

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

P E N A L T Y R E L A T I E

E O L I E E I R E R

E B M E E L A D E M U T

N O R D E T C R B I S

E E M P L O T S I E T

N M E E R E J A M V S

E E N D I E N A A R H O I

E R L E E D A A R E K

A K S M E R E L A I R

E N T T G A S K R I B

S G E R G O T A L M G O

L K N I E L O O T D

A M A Z O N E K A K E T O E

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

Oplossingen wk 52
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

L A AT B L O E I E R

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.

AROMA
BUSKRUIT
COBRA
CONGRESHAL
DREUN
DUISTERNIS
FLANEL
GAMBIA
GEBINT
GENIE
GEZOND
GODEN
KANEEL
MALAISE
NAAFREM
NARCIS
OMZIEN
ORGEL
REPARATEUR
SCHERMEN
STEUN
STICHTING
TEKEN
UTRECHT
VENDU
VERBOUW
WASMIDDEL

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

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:

Sudoku 8 5
6 2 3

6 3 5 4 2
8 2 4 7 6

6 1
5 4

7 1
9 8 5

2 7

week 51, Mw. L. Braun, Nuenen.

BEDANKT EN EEN GOED  2017
Gemco Industies BV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Son
Zandenbouw BV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Aarle Rixtel
Buchrhornen BV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Eindhoven
Jaberg Schoonmaak    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Helmond
Lavans BV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Helmond
EW Facility Services  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Arnhem
Van Gastel en Neijnens Belastingadviseurs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen
Projectontwikkelingsbureau De Roosdonck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen
Bosch & Van Oers Bouwkundigen BV   .  .  .  .  .  .  .  . Heeswijk-Dinther
Bakeplus BV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Venlo
Jansen Auto B .V .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nuenen

VRIENDEN VAN DE ROOSDONCK

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ WENSEN U EEN GEZOND, GELUKKIG EN 
LIEFDEVOL 2017 MET VEEL VEILIGE KILOMETERS!

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Reyan heeft al veel gevechten 
overwonnen. Ook vandaag staat hem 
weer een zware operatie te wachten. 
Hij kan de cape met superkrachten 
dan ook goed gebruiken.

Superheld Reyan is klaar 
voor zijn operatie

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!
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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 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
woe t/m zaterdag 

Solo-expositie Wil Crooymans, 
Holland Art Gallery, 

Kleine Berg 49 Eindhoven

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 
21.00 uur PvdA Nieuwjaarsborrel 

Café Schafrath

Vrijdag 6 januari 
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis, aan het Grotenhof, in Lieshout

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

Zaterdag 7 januari
17.00 uur  nieuwjaarsreceptie bij RKGSV

Kantine RKGSV Gerwen

Zondag 8 januari
13.00 uur uitreiking Wit voetje

Park Nuenen

Zondag 8 januari
13.30 uur Ierse Sessie
Weverskeshof Nuenen

Zondag 8 januari
14.00 uur Nieuwjaarsreceptie RKSV Nuenen

 in de kantine ’Bij Bart en Marina’ 
op Sportpark ‘Oude Landen’

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

Zondag 8 januari
16.00 uur Nieuwjaarsconcert 

door Het Nuenens Mannenkoor
De Watermolen van Opwetten, 
Opwettenseweg 203, Nuenen

Maandag 9 januari
14.00 uur Lezing WLG: Ouderenzorg

Den Heuvel, Gerwen
18.30 uur OCN Nieuwjaarsbijeenkomst

De Collse Hoeve te Nuenen

Dinsdag 10 januari
14.00 tot 16.00 uur Digitaal vragenuurtje: 

De digitale bibliotheek. Hoe werkt die eigen-
lijk? Bibliotheek Dommeldal, Jonkheer Hugo 

van Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 12 januari
10.30 uur Cultuur Overdag 

- film ‘Wild’ -
Het Klooster’

Zaterdag 14 januari
10.00-13.00 uur Open dag Nuenens College 

Vrouwkensakker 17 
5673 PE Nuenen

Zondag 15 januari
10.30 uur Rik- en Joker Marathon

Gasterij Jo van Dijkhof

 Zondag 15 januari
14.11 uur Carnavals 50+ Bonte Middag

Zaal De Koekoek Lieshout

Woensdag 18 januari
20.30 uur Paulus Schäfer met Italiaanse 

Dario Napoli Band in concert
café de Stam Gerwen

Vrijdag 20 januari
20.30 uur Rikken RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen Nederwetten

Zaterdag 21 januari
19.30 uur Bonte Avond CV De Wetters

Residentie Nederwetten

Zondag 22 januari
14.00 uur Overdwars krakerfestival

Café Ons Dorp
14.45 uur Receptie CV De Wetters 

MFA, Nederwetten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 7 januari 18.30 uur: Viering, 
abdijviering met volkszang, voorgan-
ger dhr. J. Haan. 
Zondag 8 januari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgangers 
pastor S. Kuijpers en dhr. J. Haan. 

Misintenties
Zaterdag 7 januari 18.30 uur: Jan en 
Toos Schoenmakers van de Griendt. 
Zondag 8 januari 11.00 uur: Cor Ver-
meulen; Frans Thijssen; Piet en Jaantje 
Coolen-van Poppel en Han de Brou-
wer; Jan Kanbier.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Theo 
van Kroonenburg, Egelantierlaan 15, 
Jos Bex, Velakker 27 en Ien Vermeulen, 
Korhoenhof 17. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties
Maria Sleegers; Annie en Theo Rovers.

Mededelingen
Het is inmiddels traditie dat met Drie-
koningen de misdienaars achter in de 
kerk een extra collecte houden. De op-
brengst van deze activiteit is steeds 
eerlijk verdeeld tussen Zr. Bonnie, zus 
van wijlen Pastoor Groot, en Pater 
Joosten uit Nederwetten.
Om onze twee missionarissen en hun 
werkzaamheden te blijven steunen zal 
na de eucharistieviering van zondag, 8 
januari 2017, Feest van Driekoningen, 
weer een extra collecte worden gehou-
den door de misdienaars. De op-
brengst hiervan zal natuurlijk weer 
eerlijk worden gedeeld.
De extra collecte bevelen we van harte 
bij u aan.”

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Sjef en Lena Saris-Swinkels; Voor ge-
nezing van schoonzus Margriet.

Mededelingen
De kinderen in Gerwen zingen sinds 
enige jaren geen Driekoningen meer. 
De opbrengst van dit Driekoningen-
zingen was altijd bestemd voor zuster 
Bonnie, de zus van pastor Freek Groot. 
In de plaats van dit Driekoningen-zin-
gen zal er daarom in de kerk een extra 
collecte worden gehouden voor zuster 
Bonnie voor haar werkzaamheden op 
Kalimantan. 
We kunnen deze collecte van harte bij 
u aanbevelen. 
Ook kunt u eventueel uw gift in onze 
brievenbus aan de kerkdeur deponeren.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 8 januari: 10.00 uur. Voorgan-
ger: kerkelijk werker P. Flach. Er is weer 
kindernevendienst voor kinderen van 
de basisschool. Collecte voor het ZWO-
project in Oeganda. Elke donderdag is 
er Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur, 
waar iedereen welkom is voor koffie en 
ontmoeting met anderen. U kunt zo 
binnenlopen. Onze kerk is elke zondag 
geopend. Voor overige activiteiten: zie 
de website of ons publicatiebord aan de 
gevel van De Regenboog.

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 5 januari. Eerste donder-
dag van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis Onze Heer Jezus 
Christus, Hogepriester; gedachtenis 
van de H. Telesforus, paus en marte-
laar. 
Vrijdag 6 januari. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur ge-
zongen H. Mis, Verschijning van de 
Heer, Driekoningen. Wijding drieko-
ningenwater. Zegening van krijt en 
wierook. 
Zaterdag 7 januari. Eerste zaterdag van 
de maand. 08.30 uur H. Mis, votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria; 
daarna uitstelling tot 12.30 uur. 
Zondag 8 januari. Feest van het H. 
Huisgezin. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Na de mis toewijding van de ge-
zinnen aan het H. Huisgezin. 
Maandag 9 januari 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 10 januari 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 11 januari 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Hyginus, paus en 
martelaar. 
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').

Rik- en Joker Marathon
Iedereen die kan kaarten is welkom op 
zondag 15 januari in de Gasterij Jo van 
Dijkhof.
Inschrijven vanaf 10.00 uur, start 10.30 
uur. Prijsuitreiking vindt plaats om 
16.00 uur. Inschrijfgeld € 10,- incl. 
lunch. De gasterij is na de prijsuitrei-
king gesloten.

Rikken

Hello Vienna
Zondag 8 januari 

in de Clemenskerk te Nuenen
aanvang 15.30 uur

(deuren open om 15.00 uur)

Soliste:Neeltje Prick

De Lindespelers

o.l.v. Harold Lenssen

Entree €7,50 incl. oliebol en een glaasje

DéDé Dansballet

Toegangskaarten verkrijgbaar bij Jumbo Ton Grimberg, via kaartverkoop@gerwensmuziekkorps.nl en bij de leden van ‘t GMK

De
Lindespelers

GMK slaat nieuwe weg in
Het Gerwens Muziekkorps kijkt terug op een bewogen jaar. Zij namen af-
scheid van hun iconische fietsdag Fietsen voor Muziek. Er kwam een nieuw 
bestuur, Ellen van Gils als nieuwe voorzitster en als klap op de vuurpijl neemt 
het GMK zondag 8 januari, na 7 jaar, afscheid van dirigent Harold Lenssen. 

Dit afscheid zal niet ongemerkt voorbij-
gaan. In de Clemenskerk in Nuenen zal 
een bijzonder nieuwjaarsconcert gege-
ven worden in Weense sfeer, à la André 
Rieu-concert. De leden van het korps 
verschijnen in galajurk en rokkostuum, 
Strauss klinkt uit de instrumenten en 
solisten maken hun opwachting, waar-
onder Neeltje Prick uit Gerwen. Ook di-
rigent Harold zal laten horen dat hij niet 
zomaar een trompettist is. Verder is er 
een act met een krimpende klarinet en 
dans van DéDé Dansballet. De nieuwe 
dirigent van het GMK, William Linssen, 
zal ook even zijn opwachting maken. 
Na het concert is er voor iedereen een 
oliebol en een glaasje bubbels. 
Hello Vienna, Weens concert. Zondag 
8 januari, Clemenskerk Nuenen. Kerk 
open om 15.00 uur, start concert 15.30 
uur. Kaarten zijn te koop via kaartver-
koop@gerwensmuziekkorps.nl en bij 
Jumbo Ton Grimberg Nuenen.

Informatieavond over AD(H)D bij kinderen
Op maandag 30 januari organiseert het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop een in-
formatieavond over AD(H)D bij kinderen ‘AD(H)D, meer dan medicijnen alleen’. 

Deze avond gaat mw. Pestman (kinder-
arts) dieper in op AD(H)D, sympto-
men, behandeling, de AD(H)D poli in 
het St. Anna Ziekenhuis en wijzigingen 
in jeugdzorg. Klinisch psycholoog mw. 
van Eert geeft informatie over onder-
zoek en begeleiding van kinderen met 
AD(H)D binnen het St. Anna Zieken-
huis. Na de lezingen bestaat de moge-
lijkheid om informatiestands te bezoe-
ken. Hier vindt u meer informatie over 
welke hulp en begeleiding naast medi-
catie mogelijk is bij AD(H)D.

Programma 
19.00 uur: Ontvangst
19.15 uur: Lezing door Mw. Pestman 
  (kinderarts) 
19.45 uur: Lezing door Mw. van Eert 
  (klinisch psycholoog)
20.15 uur: Mogelijkheid om informa-
  tiestands te bezoeken
21.30 uur:  Afsluiting

Locatie: Personeelsrestaurant St. Anna 
Ziekenhuis te Geldrop (souterrain).
Aanmelden: Aan geïnteresseerden wordt 
verzocht om zich aan te melden via tele-
foon: 040 - 286 4874 of de website:
www.st-anna.nl/activiteiten



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.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders! 

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

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.

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

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

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 SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

Deze prachtige vrouw
50 jaar

Niet bepaald een ouwe taart
Van harte Sandra!

Je vriendinnetjes

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

Zondag 8 januari 
geopend 11.00-17.00 uur

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service
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SPORT
Jacques Ribot voorgedragen 
tot Erelid van EMK
Op de traditionele nieuwjaarsreceptie afgelopen zondag, is voorzitter Jac-
ques Ribot voorgedragen tot erelid van voetbalvereniging EMK..

Een overzicht van onder meer zijn verdiensten zijn:
11 jaar voorzitter van EMK
11 jaar van leiderschap, vastbeslotenheid en vasthoudendheid
11 jaar van inspiratie, toewijding en onvoorwaardelijke liefde voor EMK
11 jaar van vreugde maar ook verdriet
11 jaar van absolute waardering en respect
Het erelidmaatschap moet nog door de Algemene Leden Vergadering bekrach-
tigd worden.

Laco sportcentrum Nuenen 
nieuw concept gelanceerd: 
Feel Fit Center Nuenen!
Vanaf afgelopen zondag, 1 januari, is sporten met het hele gezin pas echt 
voordelig! Laco sportcentrum Nuenen is: Feel Fit Center Nuenen geworden, 
met als motto Every Body Healthy! Feel Fit Center Nuenen richt zich vooral op 
het gezin. Een tweede persoon zwemt bijvoorbeeld al vanaf € 1,00 per week. 

Nieuwe trainers 
seizoen 2017-2018 
RKVV Nederwetten
Een groot aantal gegadigden heeft 
gesolliciteerd naar de functie van 
trainer bij RKVV Nederwetten. Als 
vereniging waren we op zoek naar 
een trainer die onze jonge selectie 
naar een hoger niveau kan brengen. 
Een clubman met ambitie maar 
vooral iemand die het plezier in het 
voetbal hoog in het vaandel heeft 
staan. Na enkele gesprekken, waar-
bij de elftalleiding en de spelers-
groep ook hun voorkeur konden 
aangeven, denken wij deze gevon-
den te hebben in het trainersduo 
Toon van der Loo en Rutger Maters.  

Beide heren zijn niet onbekend in de 
gemeente Nuenen en staan bekend als 
een bekwaam duo, echte voetballief-
hebbers die sociaal betrokken zijn bij 
de spelers en voetbalclub. Wij wensen 
Toon en Rutger alle succes toe om de 
komende seizoenshelft onze bevrien-
de vereniging EMK in de derde klasse 
te houden. Wij verwelkomen het duo 
graag in seizoen 2017-2018 voor een 
nieuwe uitdaging bij onze gezellige 
club.
Verder willen wij de andere sollicitan-
ten bedanken in het vertrouwen in on-
ze club en wensen ze veel succes toe in 
het zoeken naar een andere vereniging.

Bestuur 
RKVV Nederwetten

De afgelopen maanden is er hard ge-
werkt en heeft Laco sportcentrum 
Nuenen een metamorfose ondergaan. 
Muren, kozijnen en deuren zijn ge-
schilderd, plafondplaten zijn vervan-
gen, de vloeren zijn vernieuwd, de re-
ceptie en de horeca zijn in een nieuw 
jasje gestoken, het ruikt heerlijk en op 
het nieuwe meubilair in de horeca is 
het goed vertoeven.

‘We willen heel Nuenen in beweging 
krijgen’ aldus Rutger Maters, manager 
van Feel Fit Center Nuenen, ‘daarom 
staat het gezin nóg meer centraal en 
moet het gezin of partners onbeperkt 
kunnen sporten en/of zwemmen met 
een zo laag mogelijke financiële drem-
pel.’ Waarom zou je betalen voor iets 
dat je niet gebruikt? Bij ons Feel Fit 
Center, Every Body Healthy, bepaal je 
via handige upgrades zelf wat er wel en 
niet in jouw sportabonnement zit. En 
dit kun je elke maand aanpassen. Zo 
ben je dus altijd voordelig uit. En niet 
alleen jíj. Wanneer je met meerdere 
gezinsleden komt sporten wordt het 
nog véél voordeliger binnen Feel Fit 
Center Nuenen!

Hoe flexibel wil je het hebben? Je sluit 
een basisabonnement af en vult dit 
vervolgens zelf aan met bijvoorbeeld 
vrij fitnessen, onbeperkt squashen, of 
onze handige oppasservice (Kidsclub). 
Er zijn maar liefst 13 upgrades om uit 
te kiezen die je bovendien elke maand 
aan of uit kunt zetten. En kom je met 
het hele gezin sporten? Dan hoef je 
maar één basisabonnement te betalen 
en bepaal je per gezinslid van welke fa-
ciliteiten je gebruik maakt. Zo blijf je 
dus niet alleen superflexibel maar ben 
je ook nog eens extra voordelig uit! 
Sporten met het hele gezin was nog 
nooit zo voordelig!

Wanneer komt u in beweging? Tot 
ziens bij Feel Fit Center, om zo te ko-
men tot een Every Body Healthy Nue-
nen. Neem ook eens een kijkje op onze 
website: www.feelfitcenter.nl 

Voetbal

Chris Aelberts    
EMK-er van het jaar 2016
Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie bij de Voetbalvereniging EMK 
werd bekend dat Chris Aelberts EMK-er van het jaar 2016 is geworden. Deze 
erkenning komt toe aan Chris Aelberts omdat hij zich niet alleen in 2016 
maar vooral in de laatste jaren belangeloos heeft ingezet voor EMK.

Chris, lid sinds 2004, is actief betrok-
ken bij de jeugd waar ook zijn klein-
zoons spelen. Daarnaast is hij ook 
sponsor van EMK met ETFAM en 
NBI. Voor de teams van de senioren 
(selectie bijvoorbeeld) organiseerde hij 
bijeenkomsten van teambuilding. Ver-
der heeft Chris zich veel ingezet rond 
het 50-jarig bestaan van EMK in 2013.
In het seizoen 2014-2015 vielen de 
puzzelstukjes in elkaar, en werd EMK 
1 met overmacht kampioen in de 4e 
klasse. Toen voltrok zich op 20 april 
2015 een drama. Vanaf de eerste mi-
nuut was Chris erbij, met raad en daad. 

Velen zullen zich hun leven lang daar-
voor dankbaar blijven. In 2016 was er 
de KNVB bekerwinst van EMK A1, 
met kleinzoon Glenn als laatste sluit-
post. 
Chris wordt getypeerd als een man 
meer van ideeën dan van geld, meer 
van overleg dan van confrontatie. Hij 
heeft mede gezorgd voor de goede 
naam die EMK nu heeft. Een betrok-
ken en markant persoon die altijd op 
de achtergrond acteert en het hart op 
de juiste plek heeft. Was getekend: Da-
vid Doevendans, Johan Janssen, Ruud 
van Helvert en Roland van Bergen.

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 6 januari organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Dinsdagavond al 50 jaar heilig
Een halve eeuw is dorpsgenoot Henk Foederer (68) al lid van de Nuenense 
biljartvereniging Apollo. Reden genoeg voor een jubileumfeestje op dins-
dagavond 10 januari in Bar Van Gogh, het thuishonk van de vereniging aan 
het Nuenens Park. Tevens een goede gelegenheid voor een blik over de 
schouder van een kleine maar fijne vereniging.

De wieg van biljartvereniging Apollo 
stond 53 jaar geleden in het gelijkna-
mig café annex zaal/bioscoop aan het 
Park, inmiddels eetcafé Comigo. In 
1967 nodigde kastelein Johan van 
Maasakkers zijn jongste hulpje Henk 
-toen amper 18- uit om lid te worden 
van de biljartclub. “Sindsdien is mijn 
dinsdagavond heilig”, aldus Henk Foe-
derer, “want iedereen die mij kent of 
gekend heeft weet dat dat mijn biljart-
avond is.” 
Samen met de clubleden Wim de 
Louw, Jantje van Maasakkers en Willy 
v.d. Velden vormt Henk het groepje 
ouwe getrouwen dat al heel lang het 
spel op het groene laken in dit clubver-
band speelt.
“Vroeger had ieder Nuenens café zijn 
eigen biljartclub, nu is Bar Van Gogh 
de laatste zaak waar het spel nog ge-
speeld kan worden. Van de acht of ne-
gen biljartverenigingen uit mijn jeugd 
van vaak 30 of 40 leden, zijn er nog 
maar twee over”, legt Henk uit, “ook de 
andere vereniging De Break, vindt bij 
Eric Hendrix in dit horecalokaal zijn 
thuishonk.”

Henk is naast enthousiast biljarter al 
jarenlang binnen zijn club actief als be-
stuurder, eerst 35 jaar als secretaris en 
nu alweer 4 jaar als voorzitter.
“Lekker biljarten, ontspanning, een 
pilsje, vriendschap en ontzettend ge-
zellige slappe klets”, zo vat Henk de 
mooiste ingrediënten van zijn negen-
koppige biljartvereniging Apollo sa-
men.
“Bovendien hebben we elk jaar een 
mooi uitwisselingsprogramma van 
toernooien met bevriende clubs in de 
regio, zoals Lieshout, de Tempel Eind-
hoven en Valkenswaard.”
Op de vraag of biljarten geen sport op 
zijn retour is, moet Henk dat wel be-
amen. “Maar als we zo mee en dan 
toch nog een nieuw lid binnen onze 
vereniging mogen begroeten, die de lol 
van het biljarten snapt, kunnen we 
over 10 jaar nog steeds veel plezier be-
leven rond het groene laken.”

Wie Henk met zijn gouden jubileum 
wil komen feliciteren, weet hem 10 ja-
nuari op zijn vaste stek van dinsdag-
avond wel te vinden. 

Biljarten

Inwoners  
Aarle-Rixtel 
winnen € 450.000 
bij Postcode Loterij
Een goede start van het nieuwe jaar 
voor veertien bewoners van de Haff-
mansstraat in Aarle-Rixtel. Op hun 
postcode 5735 CR is op 1 januari de 
PostcodeStraatprijs gevallen. Een team 
van de Postcode Loterij verraste hen 
op 1 januari met dit mooie nieuws. De 
gewonnen bedragen lopen uiteen van 
12.500 euro tot 75.000 euro. In totaal 
winnen de bewoners 450.000 euro.
De meeste winnaars winnen 25.000 eu-
ro per lot, omdat zij met de Straatprijs-
Verdubbelaar meespelen. Anders is het 
winnende bedrag 12.500 euro per lot. 
Daarnaast wint een van de prijswin-
naars ook een gloednieuwe BMW.
Op www.postcodeloterij.nl staat een 
overzicht van de winnende postcodes.

Kienen 

NKV KORFBAL
Zondag 8 januari
De Boemerang 1 - NKV 1   .  .  .  .  .  . 16 .55
DKB 2 - NKV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .40

Programma

Henk Foederer voor thuishonk Bar Van Gogh

Voetbal(st)ertjes gezocht

Nieuwjaarsreceptie 
RKSV Nuenen
Graag wil het bestuur van RKSV Nue-
nen onder het genot van een hapje 
en drankje aan iedereen de beste 
wensen overbrengen. Wij nodigen u 
dan ook van harte uit voor de nieuw-
jaarsreceptie op zondag 8 januari, 
zodat we samen het glas kunnen 
heffen op het nieuwe jaar. Wij hopen 
u vanaf 14.00 uur te mogen verwel-
komen in de kantine ’Bij Bart en Ma-
rina’ op Sportpark ‘Oude Landen’.

Tijdens de receptie zal voorzitter Hen-
ri van Vlerken kort stilstaan bij enkele 
hoogte- en dieptepunten van het afge-
lopen jaar en zal hij om 14.30 uur ‘onze 
14 jubilarissen van 2017’ in het zonne-
tje zetten als dank voor hun lidmaat-
schap van vele jaren. Maak van de gele-
genheid gebruik uw voetbalvrienden 
en -vriendinnen een gelukkig Nieuw-
jaar te wensen en kom naar de nieuw-
jaarsreceptie. We verwachten u!

Bestuur
RKSV Nuenen

Heeft uw zoon of dochter zin om te 
gaan voetballen en is hij of zij geboren 
in 2009? Dan komt RKSV NUENEN 
graag met je in contact! Er is per direct 
plek voor 3 spelers.

Heeft u interesse, of wilt u meer infor-
matie, neem dan contact op via Coordi-
natorJO9@gmail.com of bel Peter Eick-
mans op 06-22945261.



CRACKERS
pompoen/kaas of sesam 

2,50

t/m 19 januari2 WEKEN GELDIG

GRANOLA
uit eigen bakkerij

300 gram

4,45 

2 WEKEN GELDIG

t/m 19 januari brood van de maand

KOOLHYDRAADARM

BROOD 450 gram     

t/m 19 januari2 WEKEN GELDIG

2,30

Onze nieuwjaarskrakers
crackers van Bekkers
om 2017 gezond te beginnen    BOuLaNgErIe b
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Onze nieuwjaarskrakers
crackers van Bekkers
om 2017 gezond te beginnenom 2017 gezond te beginnen
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BOuLuLaNgErIe

OPWETTENSEWEG 56, NUENEN   –   SINT-OEDENRODE  –  NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST   -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN,4 BETALEN
in Nuenen

Olijf
r e s t a u r a n t

 

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Reserveren kan telefonisch of via www.restaurantolijf.nl/reserveren

OLIJF 2016
Het jaar 2016 is wederom een zeer succesvol jaar gebleken. 
Dit was zonder u nooit gelukt. 
Dank voor alle feedback, lovende woorden en trouwe bezoeken.

OPENINGSTIJDEN 2017
Maandag 9 januari vanaf 17:30 uur staat team Olijf 
weer voor u klaar.

Onze openingstijden zijn vanaf 2017 gewijzigd, namelijk: 
maandag en dinsdag vanaf 17:00 uur geopend 
donderdag t/m zondag vanaf 12:00 uur doorlopend geopend. 

Woensdag is onze sluitingsdag.

ACTIVITEITENKALENDER 2017
Onze activiteitenkalender is er dit jaar één 
om in de gaten te houden. 
Wij hebben nog meer dan vorig jaar, een kalender 
vol activiteiten samengesteld waarbij wij u 
iedere keer willen meenemen in een bepaalde sfeer. 
Al dan niet door een seizoen, land of dan wel door een product.

Check onze website en houd facebook in de gaten!

ELKE DAG KANS OP VELE JUMBO 
BOODSCHAPPENCHEQUES

ELKE DAG KANS OP VELE JUMBO ELKE DAG KANS OP VELE JUMBO 

WIN € 2.500,-
BOODSCHAPPEN

2 T/M 29 JANUARI
ZO T/M DO EINDHOVEN

HEUVEL

zondag 8 januari
geopend
12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Norma jubileum 40 
Boxspring 
- CombiSpring Matras met stabiel ligcomfort over de 

- Latex topper voor optimale drukverdeling, onder

- Draadloos elektrisch verstelbaar met extra sterke

- Luxe achterwand en stoffering.
- Maat: 160/180 x 200/210.

VLAK
140/160/180 x 200/210 cm nu € 1499,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140/160/180 x 200/210 cm    nu € 2499,- 

gehele breedte. 

steuning en ventilatie.

motor.

voor

2499,-

Hoekbank Carolina
Uitgevoerd in stof met hoogwaardig koudschuim 
in de zitting. Voorzien van verchroomde poten. 
Exclusief sierkussens. Breedte 301x286 cm. Zoals 
afgebeeld nu tijdelijk 1499,-. Diverse luxe soorten 
zitcomfort tegen meerprijs verkrijgbaar

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248.

voor

1499,-

voor

1199,-

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl Rond de Linde iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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