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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

HUIS VERKOPEN?

www.makelaarsplein.com

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.nuenensmannenkoor.nl

MANNEN!! 

niet vergeten: 29 januari 

meezing evenement NMK 

zie website. 

Meld je aan!

NMK

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Zaal 
Berkenbosch 
gaat sluiten

Vijf jaar 
Uitvaartzorg 
Raaijmakers
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A Bosch Automotive
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Alstublieft,
uw waardecheque!
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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:
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Asperges 
op de Velden 
krijgt vervolg!
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Ekkersrijt 1412, 5692 AK Son en Breugel
www. bgadvocaten.nl

ADVOCAAT NODIG?
GRATIS spreekuur in Son en Breugel  
Bel voor een vrijblijvende afspraak

mr. Anne van der Steen  -  mr. Annemarie Roos 

088-1410800

Het is 45 jaar mooi geweest
Door Mariët Jonkhout

Al bijna 45 jaar rijdt hij vrijwel dagelijks door ‘zijn wijk’ in Nuenen, begon-
nen als zaterdaghulp bij melkboer Broer van der Linden, toen nog met 
paard en wagen en nu alweer jaren met een grote melkwagen. Iedereen 
kent hem en hij is eigenlijk niet uit het straatbeeld weg te denken.

Toch gaat dat na deze week verande-
ren, het beeld van de melkwagen van 
Harrie van Deurzen is na zaterdag de 
14e verleden tijd. Dan rijdt alleen Pino 
Beks, die de klanten van Harrie over-
neemt, nog door het Nuenense.

“45 jaar, een hele flinke tijd en een 
mooi leven, maar vrijwel altijd onder-
weg en bijna nooit een dag vrij, zelfs 
geen tijd om ziek te zijn, want je hebt 
verse spullen voor je klanten en die 
moeten geleverd worden. Slechts een 
paar momenten in het jaar was ik er 
niet en dat waren enkele weken in de 
zomer, een paar dagen met carnaval 
en de maandag tijdens de kermis, 
heerlijk een dagje toepen. Dit wisten 
mijn klanten altijd ruim op tijd en ik 
hield dan ook rekening met de leve-
ring. Tegenwoordig zijn producten 
trouwens veel langer vers te houden 
dan vroeger. Ging de melk vroeger 
bijna rechtstreeks van de koe naar de 
klant, nu houd je alles gemakkelijk 
meer dan een week vers en ben ik een 
stuk flexibeler geworden in het verko-
pen van mijn producten. Nu weet ik 
toch wel wat mijn klanten kopen en 
daar stem ik ook mijn inkoop groten-
deels op af.
Eigenlijk is er behalve de versheidsda-
tum in al die jaren niet zo heel veel 
veranderd. Natuurlijk is Nuenen wel 

een stuk groter geworden en mijn wijk 
is flink uitgebreid, soms ook omdat 
klanten verhuisden van de ene kant 
van Nuenen naar de andere en ik met 
ze meeging. Ik ben van wagen veran-
derd, toen ik voor mezelf begon in 
1980 (daarvoor was ik in loondienst 
bij Campina) nam ik de wagen met 
aanhanger die ik via hen had over en 
later ben ik overgestapt in wat in de 
volksmond een SRV wagen heet, een 
grote gekoelde wagen waar je als in 
een winkel je klanten kunt ontvangen. 
Hiermee kon ik ook mijn assortiment 
nog wat uitbreiden, maar het bracht 
ook weer een uitbreiding in taken met 
zich mee. De wagen moest iedere dag 
worden schoongemaakt, iedere dag 
worden bijgevuld en alle artikelen 
moesten voorzien worden van een 
prijs. Gelukkig heb ik een stevige ach-
terban, altijd al gehad, mijn vrouw 
Gonnie en mijn kinderen. Zij hebben 
altijd meegeholpen in de zaak en zon-
der hen, had ik het zo nooit kunnen 
doen. Ik was natuurlijk bijna nooit 
thuis, had ook geen weekend dus 
Gonnie stond er thuis ook alleen voor, 
maar ze heeft zich prima gered, we 
zijn een goed team samen!

Wat in Nuenen overigens wel veran-
derd is, is dat er overal drempels zijn 
verschenen. Niet echt een feestje als je 

Ondernemersprijs Nuenen       
voor Soenil Bahadoer

Bahadoer runt restaurant De Lindehof 
in Nuenen. Zijn keuken combineert de 
Franse en Hindoestaanse keuken, met 
invloeden vanuit de hele wereld. Zijn 
gerechten worden steevast omschreven 

als gedurfde smaaksensaties die alle 
zintuigen op scherp zetten. Soenil zelf 
wordt onconventioneel genoemd, maar 
vooral ook geroemd om het feit dat hij 
zich blijft ontwikkelen, steeds op zoek 
is naar nieuwe smaken en combinaties 
en daarom elke keer (ook vaste gasten) 
weer weet te verrassen.

Hij kreeg in 2004 een eerste en in 2014 
een tweede Michelinster voor De Linde-
hof. In 2016 kon Soenil nog een paar an-
dere mijlpalen op zijn lijst bijschrijven:
• In oktober werd Lindehof nr. 10 van 

Nederland en beste restaurant in Bra-
bant volgens restaurantgids Lekker.

met een grote wagen rijdt. Ik heb wel 
eens tegen de burgemeester gezegd 
dat het verstandiger was geweest om 
meer melkboeren in Nuenen ‘los te la-
ten’. Wij houden de snelheid van de 
andere weggebruikers wel laag”. Har-
rie kijkt hierbij lachend terug op zijn 
favoriete stop, midden in het dorp bij 
toen nog Café de Zwaan voor een kop 
koffie. Waarbij hij, zeker op zaterdag 
rond het middaguur, het verkeer min-
der hard deed doorstromen.

“In die 45 jaar heb ik veel Nuenense 
geschiedenis mogen meemaken. Ik 
heb lief en leed gedeeld met mijn klan-
ten, geboortes, huwelijken en overlij-
dens meegemaakt. Ik heb veel gehoord 
en ook geleerd dat het soms heel ver-
standig is je mond te houden.
Ik ga mijn werk wel missen, vooral het 
contact met mijn klanten, maar de 
meesten zal ik ongetwijfeld wel weer 

ergens in het dorp tegenkomen. Daar-
naast vind ik het heerlijk om de tijd die 
mij rest en laten we hopen dat die nog 
lang is, te mogen genieten met Gon-
nie, de kinderen en de kleinkinderen, 
waarvan de vijfde alweer op komst is. 
Dat ik bezig kan zijn met mijn paarden 
en eindelijk eens kan gaan zitten en 
rommelen in mijn tuin.

Deze week neemt Harrie van al zijn 
klanten persoonlijk afscheid, tijdens 
zijn ‘laatste rondje Nuenen’. Vanaf vol-
gende week neemt Pino Beks zijn 
klanten over. De wagen wordt afge-
schreven en zal niet meer rijden. “Die 
zou toch een dezer dagen volledig 
door zijn hoeven gezakt zijn en dat 
ben ik nu mooi voor”.
Harrie en natuurlijk ook Gonnie en de 
kinderen, namens al je klanten ontzet-
tend bedankt voor 45 jaar een ver-
trouwd gezicht! Je gaat gemist worden.

•	 Iens	 plaatst	 De	 Lindehof	 op	 num-
mer 5 van beste restaurants in Ne-
derland en (wederom) het beste van 
Brabant.

•	 Online	glossy	Aicha	Qandisha	 riep	
Soenil en de Lindehof uit tot beste 
chef en restaurant van 2016.

•	 De	 Lindehof	 is	 opgenomen	 in	 La	
Liste 2017, de ‘lijst der lijsten’ van 
beste restaurants in de hele wereld.

Dat laatste lijkt een opmaat voor wat 
op	Aicha	Qandisha	begin	2016	voor-
spelde: “Het zal niet lang meer duren 
voor de wereld hem ontdekt en hij 
hoog in de internationale ranglijsten 
zal schitteren waar hij thuis hoort.”

De	commissie	Ondernemer	van	het	Jaar	
is unaniem van oordeel dat Soenil zich 
in het afgelopen jaar zodanig als onder-
nemer onderscheiden heeft en een na-
tionaal en internationaal topniveau be-
reikt	heeft	dat	hij	de	titel	Ondernemer	
Van Het Jaar 2016 heeft verdiend.

Chef Soenil Bahadoer is maandag 9 januari tijdens een drukbezochte 
nieuwjaarsreceptie in De Collse Hoeve door het Ondernemerscontact Nue-
nen uitgeroepen tot ondernemer van het jaar 2016. 

Foto’s LAVfotografie

‘Tafelgasten’
 
Na een feestmaand met vele bekende 
gasten aan tafel ontvangen we van-
daag wat minder bekende gasten in de 
kerk. Welkom voor iedereen… ; ervaar 
je dit ook zo als je uit een ander land 
komt, er misschien iets anders uit ziet, 
een	 andere	 taal	 spreekt?	 Aan	 tafel	
gaan betekent ook gastvrij zijn, delen 
en veilig voelen in jouw huis. Wij no-
digen jullie van harte uit, in het bijzon-
der Paul de Witte en vluchteling gezin 
welke al enige tijd in Nuenen verblijft.
Welkom in de gezinsviering op zater-
dag 14 januari om 18.30 uur in de Cle-
menskerk te Gerwen.

Foto JB-fotografie



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 

Donderdag 12 januari  2017Rond de Linde  Nr. 2

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.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
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•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

AFVALWEETJE

U kunt tot 15 januari uw kerstboom 
naar de een van de 140 bladkorven 
brengen. Haal er wel de pot en 
versieringen af.
De bladkorven worden op 
15 januari weggehaald. 
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Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met de regelgeving 
rondom het verkeerd aanbieden en dumpen van afval. Overtredingen 
die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot een 
boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstoffenverordening, Wet 
Milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze 
regelgeving is te vinden via www.overheid.nl. Verder kunt u informatie 
vinden in de digitale afvalkalender via afvalkalender.nuenen.nl

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 30	december	2016	 	 Gulberg	10,	5674	TE	–	het	oprichten	van	
    een bedrijfspand (BOUW);
•	 4	januari	2017	 	 Beekstraat	36B,	5673	NA	–	het	vernieuwen	
    van het dak (BOUW);
•	 5	januari	2017	 	 Soeterbeekseweg	4,	5674	NK	–		
    het verbouwen van de woning (BOUW);
•	 5	januari	2017	 	 Vrouwe	Cecilialaan	54,	5673MX	–		
    het uitbreiden van de woning (BOUW);
•	 6	januari	2017	 	 Cederlaan	5,	5671	BT	–	het	wijzigen	van	
    de voorgevel (BOUW).

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

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

•	 Aanvrager:	Rijvereniging	Woensel	voor	het	organiseren	van	een	
Samengestelde wedstrijd paardensport op 8 juli 2017, waarbij 
wordt gestart en gefinished vanaf de weilanden van de heer Van 
der Linden aan Papenvoortseheide 4a ;

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

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

VERLEENDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is ver-
zonden op:

•	 5	januari	2017	 Beekstraat	30,	5673	NA	–	het	plaatsen	van	
   twee dakkapellen aan de voorzijde van de 
   woning (BOUW).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a.,	Postbus	10000,	5670	GA	Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft 
u bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een 
afspraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nue-
nen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcon-
tactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	
de	Rechtbank	Oost-Brabant	in	‘s-Hertogenbosch,	Sector	bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek 
worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	Drumfanfare	Jong	Leven	Gerwen	is	een	vergunning	verleend	

voor het organiseren van een collecte in de periode van 21 tot 
en met 27 mei 2017 (verzenddatum 5 januari 2017);

•	 aan	Stichting	Samen	Verder	is	en	vergunning	verleend	voor	het	
organiseren van een collecte in de periode van 17 tot en met 22 
april 2017 (verzenddatum 5 januari 2017);

BRENG UW TUINAFVAL GRATIS NAAR ÉÉN 
VAN DE GROENBAKKEN BIJ U IN DE BUURT
Zodra de bladkorven verdwijnen, worden er op 13 plekken in Nue-
nen groenbakken geplaatst waar u gratis uw tuinafval kunt brengen. 
Uw groene container kunt u in de winter minder vaak aanbieden en 
in de zomermaanden vaker dan u gewend bent. Het tarief per leging 
is sterk gedaald naar €1,00 per keer.

Nog meer scheiden
Vanaf 1 februari heeft de gemeente Nuenen een nieuwe overeen-
komst	 met	 de	 verwerker	 van	 GFT+E	 afval.	 Dit	 betekent	 dat	 het	
tuinafval	op	een	andere	manier	verwerkt	wordt	dan	het	GFT+E	afval	
samen. Daarom vragen wij u om uw tuinafval te brengen naar één 
van de 13 brenglocaties, natuurlijk mag het nog steeds in de groene 
container.	Op	de	Brabantring,	De	Polder,	Eikelkampen,	Lendenhof,	
Lissevoort,	Lobroec,	Meijerijlaan,	Nico	Eekmanlaan,	Oude	kerkdijk,	
Tomakker,	W.	Alexandersstraat,	Wettenseind,	Wielewaallaan	wor-
den de locaties de komende weken ingericht.

Afvalloos Nuenen
Samen met u werken we aan een afvalloos Nuenen, dit betekent zo 
min mogelijk restafval en zoveel mogelijk afval dat gebruikt wordt 
als grondstof voor nieuwe producten. Om het afval scheiden zo 
gemakkelijk mogelijk te maken kunt u gebruik maken van één van 
de 13 brenglocaties of de milieustraat waar u gratis uw tuinafval 
kunt brengen. 

Meer ruimte nodig?
Is één keer per maand legen van de groene container in de wintertijd 
voor	u	 te	weinig?	Dan	kunt	u	een	extra	of	een	grotere	container	
aanvragen via de website. Hieraan zijn kosten verbonden.

Heeft u vragen over de afval inzameling, kijkt u in de afvalkalender 
op afvalkalender.nuenen.nl of neem contact op met de gemeente 
Nuenen 040 2631631. Heeft u een klacht of opmerking over afval of 
de inzameling, dan kunt u een melding maken op www.nuenen.nl

NUENEN CONTROLEERT OP   
AFVALDUMPINGEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd.	In	de	komende	weken	letten	we	extra	op	het	thema	af-
valdumpingen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien. 

Afvaldumpingen zijn een groot probleem in de gemeente Nuenen. 
De boa’s nemen tijdens de surveillance de locaties mee waar vaak 
afval wordt gedumpt en/of achtergelaten. Voornamelijk in het bui-
tengebied wordt regelmatig afval gedumpt, het gaat vaak om de 
volgende locaties:

•	 Breeldere;
•	 Schoutse	Vennen;
•	 Vaarle;
•	 Papenvoortse	Heide
•	 Oude	Postbaan;
•	 Cortenbachsedijk;
•	 Rullen;
•	 Blekerdijk;
•	 Hool;
•	 Laar.	

Let op: op het dumpen van afval staat een boete van € 370,00. 

•	 aan	Showkorps	O	&	V	is	een	vergunning	verleend	voor	het	orga-
niseren van een collecte in de periode van 3 tot en met 8 juli 
2017 (verzenddatum 5 januari 2017);

•	 aan	de	heer	en	mevrouw	Boersma-Sterrenberg	zijn	toestemming	
en vergunning verleend voor het innemen van twee standplaat-
sen met een oud-Hollandse gebakkraam resp. een suikerspin/
popcorn- en zoetwarenkraam tijdens carnaval in de periode van 
24 tot en met 28 februari 2017 t.h.v. de kiosk in het Park (ver-
zenddatum 5 januari 2017);

•	 aan	drumfanfare	Jong	Leven	Gerwen	is	een	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een boekenmarkt op 29 januari 2017 
in	gemeenschapshuis	d’n	Heuvel	 in	Gerwen	(verzenddatum	6	
januari 2017).

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.

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE 
MILIEUTOETS STAD VAN GERWEN 3B
Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben van maatschap 
A.I.M.	Donkers	en	A.M.G.	Donkers-Derks,	Nieuwe	Dijk	1,	5674	PD	
te Nuenen een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft 
een omgevingsvergunning beperkte milieu toets voor het wijzigen 
van de bestaande inrichting en het verrichten van handelingen met 
gevolgen voor beschermende natuurgebieden vanuit de inrichting 
gelegen	aan	de	Stad	van	Gerwen	3B	te	Nuenen.	

Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat zij 
besluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf 15 januari 2017 tot en met 26 februari 2017 ter inzage. 

Belanghebbenden kunnen tot en met 25 februari 2017 beroep in-
stellen	bij	de	Rechtbank	Oost-Brabant,	sector	bestuursrecht,	Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het toezenden van alle op 
de zaak betrekking hebbende stukken is niet nodig. Deze stukken 
zal de rechtbank zelf opvragen.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroep-
schrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na 
het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige 
voorziening”	te	vragen	bij	de	voorzieningenrechter	van	de	Rechtbank	
Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125,5200 MA ’s-
Hertogenbosch.	Een	voorlopige	voorziening	is	het	nemen	van	een	
tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit ge-
durende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voor-
waarde om een voorlopige voorziening toe te kennen, is dat er 
sprake is van een spoedeisend belang. Voor zowel het instellen van 
beroep als het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te 
zien na afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 
te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. 

Voor vragen en of opmerkingen over de ter inzage liggende stukken 
kunt u contact opnemen met de heer J. Aarts van de Omgevings-
dienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0413.

Aan deze procedure is het kenmerk met nr. HZ_WABO-2015-2780 
gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. 



 

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

             
Goede voornemens? Wij helpen u graag!

Acties week 2 : geldig maandag 9 t/m zaterdag 14 januari 2017_____________________________________________________

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

Wintervlaai
Zachte bodem met banketbakkersroom,
chocoladebavaroise & slagroom 
half € 7,00 
 heel € 1395_____________________________________________________

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

Kwarkbolletjes 
 4+1 GRATIS_____________________________________________________

Koolhydraatarm brood
Lekker & Slank
   € 169_____________________________________________________

NIEUW! 
Appelkaneel cake
 
   € 395

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

De Slager met Passie!!!

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

500 gr. 
Rundergehakt +
4 Hamburgers .........6,95
Honey Brie
100 gram  ................................................1,75
100 gr. Boerenmetworst +
100 gr. Boterhamworst .............2,00
Bij 150 gr. Gebraden fricandeau
Tonijn saus ....................................... gratis
Bij 3 Konijnen Bouten
........................................................1 gratis!!
Beierse Frikandel
100 gram  ................................................1,25

weekaanbiedingen 
donderdag 12 t/m woensdag 18 januari

Venkel 
 1/2 kilo 0,99
Blauwe bessen      
pan klaar   per doosje 1,29
Hutspot panklaar     

1/2 kilo 0,99
Erwtensoepgroenten    

1/2 kilo 1,49
Wittekool zoet/zuur salade
salade  250 gram 1,79
Perssinaasappels

12 stuks 1,99

KOOPJE

VOOR
VITELLO!

SPECIAL

SPECIAL

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

wijk Lieshout
(omg. Dorpsstraat, 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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

VOLVO 245 2.1 ESTATE
BENZINE  |  HANDGESCHAKELD  |  KM. 51348 MILES

  AFGIFTEDATUM: 6 MAART 1981  |  PRIJS OP AANVRAAG

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Parkhof 1 - 5671 EX     Nuenen - 040 763 04 15

badmode   l ingerie

Parkstraat 7 - 5671 GD    Nuenen - 040 283 64 41

OPRUIMING LINGERIE
Kom nu je favoriete KOOPJES scoren,

de NACHTMODE én LINGERIE zijn in de OPRUIMING.

OPRUIMING MODE
De wintermode is nu EXTRA afgeprijsd.

We hebben de LEUKSTE MODE met 40% tot 70% korting
en zelfs nog leuke KOOPJES met prijzen van €9, €19 en €29

Kom snel, bij José Cuypers mode én lingerie!



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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

zondag 15 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 Celino

Hoekbank Marino
Uitgevoerd in zachte ribstof. Exclusief sierkussen.
Breedte 268x217 cm.

voor

1499,-

2x relax

500,-

oo

voor

999,-

bestaand uit een 
1.5+arm - bar - 1.5 - hoek - 1.5 - 1.5+arm
in de stof torana 67 zonder relaxen 1499,-
2x elektrische relaxen extra 500,- + 1499 = 1999,-

(foto Cees van Keulen)

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

© 2017 - “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

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

Dokter Lieveld vertelt...

Ischias en mevrouw Bosman
Mevrouw Bosman was 83 jaar, zag er uit als 73, woonde zelfstandig en was 
actief in de gym- en bridgeclub. Nog steeds reed ze het hele land door naar 
haar verspreid wonende kinderen en kleinkinderen. Kortom: zo wil iedereen 
wel 83 worden! Ze komt al jaren af en toe voor een paar ‘onderhoudsbehande-
lingen’ bij mij. Om de ontstekingen en de pijn van haar reuma onder controle 
te houden. Die keer belde ze echter om een andere reden. Ze had ischias. Nu 
was dat op zich misschien ‘alleen maar’ pijnlijk. Echter de pijn was in haar 
geval ook gevaarlijk. Deze was namelijk zó hevig, dat ze al drie keer in twee 
dagen was flauw gevallen. Zelfs hele zware pijnstillers hielpen niet.

Anderhalve maand daarvoor had me-
vrouw Bosman last van een zeurende 
pijn laag in haar onderrug gekregen. 
De huisarts schreef haar pijnstillers 
voor en fysiotherapie. Dat gaf in het 
begin zeker enige verlichting. Helaas 
werd na enkele weken de pijn weer he-
viger. Nu straalde de pijn ook uit naar 
haar rechterbil en -dij. Mevrouw kon 
inmiddels niet meer slapen van de 
pijn. Of ze nu lag, zat of liep, de pijn 
was vreselijk. 

Wat is ischias eigenlijk? Net boven 
onze heup begint vanuit onze ruggen-
graat de grote beenzenuw oftewel de 
nervus ischiadicus. Deze zenuw is één 
van de langste in ons lichaam. Hij loopt 
door tot aan onze tenen. Als je ischias 
hebt, staat er druk op deze zenuw. 
Deze druk kan verschillende oorzaken 

hebben. Bijvoorbeeld: je belast je rug 
verkeerd of je hebt een ontsteking aan 
de gewrichten in je rug. Zulke ontste-
kingen komen bij reumapatiënten, zo-
als mevrouw Bosman, nogal eens voor.

De huisarts kan helaas niet zoveel aan 
ischias doen. Je kunt pijnstillers en fy-
siotherapie voorschrijven. 

Echter, omdat mevrouw Bosman flauw 
viel en niks hielp, moest er snel iets an-
ders gebeuren. In de eerste week be-
handelde ik haar om de dag. Direct 
werd de pijn veel minder en hielden de 
flauwtes op. Daarna zag ik haar gedu-
rende anderhalve maand, nog maar 
eenmaal per week. Want ik leerde haar 
hoe ze zichzelf kon behandelen door 
elektro-stimulatie met een apparaatje 
dat ik haar leende. 

Veel woongeluk       
in het nieuwe jaar 
Het gaat tegenwoordig nogal vaak over geluk. Er zijn geluksprofessoren, Paul 
Witteman is in een reeks tv-programma’s op zoek naar het geluk en we geven 
handenvol geld uit aan cursussen die ons geluk moeten vergroten. Kortom, we 
zoeken ons een ongeluk naar het geluk.

Mij valt op dat er niet veel onderzoek is naar de invloed van de woonsituatie op 
ons geluksgevoel. Natuurlijk, iedereen vindt wonen heel belangrijk en we tellen 
aardige bedragen neer om onze droomwoning te kopen of te bouwen. Maar 
geluk of ongeluk associëren we toch vaak met lichamelijke en geestelijke ge-
zondheid, beschikbaarheid van geld, liefde, kinderen, baan en vrienden. Dat je 
prettig woont in een huis dat bij je past en in een omgeving waarin je je thuis 
voelt, wordt vaak weinig genoemd. 

De Nederlander verhuist gemiddeld zeven keer in zijn leven. Soms heeft dat te 
maken met zelfstandig worden of ouder worden, maar meestal met het zoeken 
naar verbetering, of: meer geluk. Nu de huizenmarkt dankzij economisch her-
stel en lage rente weer op volle toeren draait, neemt het aantal transacties en 
dus ook het aantal verhuizingen fors toe. In welke mate een verhuizing bijdraagt 
aan ons geluksgevoel, is nog eens een studie waard. Ik denk dat dit wel eens een 
verrassende uitkomst zou kunnen hebben. Er wordt nu veel focus gelegd op 
gezondheid, werk en vriendschap, maar prettig wonen zou wel eens veel hoger 
op de lijst kunnen staan dan we denken.

Zeker is dat in 2017 meer mensen op zoek gaan naar verbetering van hun woon-
genot. De Rabobank voorspelde onlangs dat het aantal 

transacties volgend jaar doorgroeit van 220.000 naar 
230.000. De woningmarkt blijft in een behoorlijke 
stroomversnelling. De prijsstijging zet door en er is 
een toenemende krapte. In het 3e kwartaal stonden 
nog slechts 136.000 woningen te koop in Nederland, 
tegenover 166.000 een jaar eerder. Zeker in de steden 
zal de krapte sterk toenemen, ook in de huursector.

Er moet - ook in deze regio - dus meer gebouwd worden 
om aan de woningbehoefte te voldoen. De krapte kan im-

mers leiden tot een teruggang in het gemiddelde 
‘woongeluksgevoel’. Ik wens u hoe dan ook veel 
(woon)geluk toe in het nieuwe jaar.

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Genomineerd voor verkiezing tot Ondernemer van het Jaar

Vijf jaar Uitvaartzorg Raaijmakers: 
“Wij zijn niet traditioneel”
Gemoedelijk en taboedoorbrekend. Uitvaartbedrijf Hans Raaijmakers uit 
Geldrop bestaat deze maand vijf jaar. Zijn bedrijf met uitvaarthuizen in 
Geldrop en Nuenen telt nu zeven collega’s waaronder zijn zoon en beoogde 
opvolger Leon (30).

Hans (60) stopte ruim vijf jaar geleden 
noodgedwongen als uitvaartverzorger 
in loondienst, maar zijn relatief gevor-
derde leeftijd weerhield hem er niet 
van om een eigen uitvaartbedrijf te be-
ginnen. “Ik hoefde er geen seconde 
over na te denken”, blikt hij terug. Hij 
kwam in 1980 als algemeen medewer-
ker in dienst van het crematorium in 
Heeze, destijds het eerste crematorium 
onder de grote rivieren en assisteerde 
bij crematiediensten, draaide muziek, 
hielp bij de administratie en verzorgde 
de daadwerkelijke crematies. Later in 
zijn carrière zou hij zich bijscholen, 
vooral op het gebied van marketing en 
management.

Donkerblauwe pakken
Steeds meer inwoners in de regio kie-
zen bij het definitieve afscheid van hun 
geliefde voor Uitvaartzorg Hans Raaij-
makers. Het bedrijf is de afgelopen ja-
ren gestaag gegroeid. Behalve de ge-
moedelijkheid en de oprechte aandacht 
voor de mensen speelt er nog iets mee 
in de rijzende populariteit van het uit-
vaartbedrijf: Raaijmakers en zijn zoon 
doorbreken het taboe rond de dood. 

“Wij zijn anti-zwart”, glimlacht Leon, 
hierbij onder andere verwijzend naar 
de donkerblauwe rouwauto en pakken 
van dezelfde kleur, die de uitvaartver-
zorgers tijdens de plechtigheid dragen. 
“Wij gaan blanco naar de klant toe. We 
bespreken de belangrijkste punten - 
dag en locatie van begraven of creme-
ren - maar voor de rest is iedereen vrij 
om het programma in te vullen. We be-
trekken nabestaanden ook bij het ver-
zorgen van hun naaste. Niet op een 
dwingende manier. Als we de overle-
dene verzorgen, zie je dat mensen in de 
kamer ernaast koffie drinken en rustig 
afwachten, maar uiteindelijk toch mee-
helpen. Achteraf zijn ze daar heel 
dankbaar om, het is letterlijk het laatste 
wat je voor je naaste kunt betekenen.”

Tijden veranderen, merkt Hans. “Vroe-
ger zei de huisarts als iemand was over-
leden: haal maar vlug op. Nu laten we 
de overledene liggen totdat de nabe-
staanden eraan toe zijn dat hij of zij 
wordt opgehaald.” Dat het anders gaat 
dan vroeger merkt hij ook aan de wen-
sen die bijvoorbeeld terminale patiën-
ten al ruim voor hun overlijden ken-

baar maken. “Men vraagt steeds vaker 
ruim van tevoren informatie op en re-
gelt op tijd de uitvaart die men voor 
ogen heeft. Dat geeft rust.”

Tapas en tango
Natuurlijk blijft het verdriet overheer-
sen, maar steeds vaker reflecteert de 
uitvaart de persoonlijkheid van de 
overledene. Hans herinnert zich twee 
voorbeelden van hoe het ook kan. “Een 
liefhebster van de tango liet tijdens de 
uitvaart in een tapasrestaurant tapas 
serveren en twee tangodansers uit 
Frankrijk komen. De zoon van een 
overleden uitvinder had een heel oude 
karakteristieke bus. We vroegen hem: 
Waarom breng je je vader niet in je bus 
naar het crematorium? Een invulling 
die de uitvaart voor hem erg persoon-
lijk maakte en tot een waardevol laat-
ste aandenken voor later, hoe confron-
terend en moeilijk dit op het moment 
zelf ook voor hem was.”

Uitvaartzorg Raaijmakers is genomi-
neerd voor de verkiezing Onderne-
mer van het Jaar. De uitslag is op 11 
januari bekend, tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomst van de Geldrop-Mierlo-
se ondernemersverenigingen FOG en 
Gemini.

Mevrouw Rauscher uit Nuenen verdient een Pluim

Lever lege batterijen in    
en scoor voor het milieu
Mevrouw Rauscher uit Nuenen verdient een Pluim. Zij viel in de prijzen door 
mee te doen aan de landelijke campagne ‘Lege batterijen? Lever ze in en 
WIN!’ van Stibat. Met haar deelname bewijst de inwoonster uit Nuenen zich-
zelf en het milieu een uitstekende dienst.

IVN Laarbeek: 
lezing over 
nieuwkomers   
in de natuur
Op donderdag 19 januari zal boswach-
ter Mari de Bijl, columnist voor het 
Eindhovens Dagblad, een lezing geven 
bij IVN Laarbeek. Hij zal dan spreken 
over relatieve nieuwkomers in de Bra-
bantse natuur. Tamme varkens, wilde 
zwijnen, dassen en de herintroductie 
van de boomkikker. Bij voldoende tijd 
wordt de film vertoond van Mark Kap-
teijns over Valkenhorst, een van de vo-
gelparadijzen van Brabant. 
Aanvang 20.00 uur in De Bimd aan de 
Beekseweg in Aarle-Rixtel nabij het 
volkstuinencomplex.

Nieuwkomer de zilverreiger    
(foto Leo van den Heuvel)

Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leveren, maakt 
u elke maand kans op mooie prijzen. De 
prijzen die verloot worden zijn honderd 
Rode Pluimen van € 25,-, twee reische-

ques van € 500,- en een reischeque ter 
waarde van maar liefst € 1000,-. Wilt u 
ook meedoen? Doe tien lege batterijen 
in een zakje samen met uw naam, adres, 
e-mailadres en telefoonnummer, lever 
deze in bij één van de ruim 24.000 inle-
verpunten van Stibat. Deze zijn te vin-
den bij onder andere supermarkten, 
doe-het-zelfzaken en speelgoed-, elek-
tronica- en fotowinkels. Inleveren kan 
ook bij het gemeentedepot of de chemo-
kar. Elke maand is er een trekking uit de 
door Stibat opgehaalde zakjes met bat-
terijen. Kijk voor meer informatie over 
de actie én de bekendmaking van de 
prijswinnaars op www.legebatterijen.nl.

Werken aan een schonere planeet
Stibat zamelt zo veel mogelijk batterij-
en in voor recycling. Oude batterijen 
krijgen een nieuw leven, bijvoorbeeld 
als kaasschaaf, zaklamp of fiets. Bo-
vendien komen stoffen die schadelijk 
kunnen zijn voor het milieu, niet in de 
bodem terecht. Zo werken we aan een 
schonere planeet. Door lege batterijen 
in te leveren, levert u daar een bijdrage 
aan. Geen lege batterijen in de afval-
bak, maar inleveren bij de inleverpun-
ten van Stibat. Dat verdient een Pluim.

Met ‘de Pluim’ kiest de ontvanger zelf 
een cadeau uit de honderden beste-
dingsmogelijkheden, bestaande uit be-
levenissen, producten en goede doelen. 
Om zelf van te genieten of samen met 
vrienden en familie. Naar een attractie-
park of museum bijvoorbeeld. Een 
workshop volgen of een dagje naar de 
sauna. Er zijn Pluimen in verschillende 
kleuren. Winnaars krijgen een Rode 
Pluim die bij besteding € 25,- waard is.



Rond de Linde  Nr. 2 Donderdag 12 januari 2017

www.vdstappen.nl   |   040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas en Gert-Jan Hendrikx
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

en Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

Het nieuwe jaar is van start! Wij hopen dat al uw persoonlijke wensen 
mogen uitkomen in een gelukkig en gezond jaar! Persoonlijke wensen 
vormen ook steeds meer de leidraad bij tal van momenten, zo ook bij 
afscheid nemen. 

De Afscheidsmonitor
Dit blijkt ook uit de Afscheidsmonitor, 
het halfjaarlijks onderzoek van Yar-
den naar  trends en ontwikkelingen 
op het gebied van verlies, afscheid, 
uitvaart, herinneren en rouw. Deze 
wijst uit dat drie kwart van de Neder-
landers breekt met eeuwenoude uit-
vaarttradities en kiest voor een meer  
persoonlijke invulling. 

De uitvaart nu
Volgens de Afscheidsmonitor geven 
de meeste ouderen nog wel de 
voorkeur aan een traditionele  
uitvaartvorm zoals een ingetogen  
ceremonie in een kerk of crematorium. 
Daarin is wel steeds meer ruimte voor  
persoonlijke details. Men kiest daar-
bij steeds minder vaak voor stemmige 
kleding en droevige muziek. Jonge-
ren kiezen steeds vaker voor een 
niet traditionele uitvaart maar voor 
een afscheid met vele persoonlijke  
details zoals b.v. een beschilderde kist, 
ludiek vervoer en eigen muziek. Voor 
de uitvaart in het algemeen geldt dat 
de vertrouwde koffie met cake na-
dien steeds vaker wordt vervangen 
door een borreltje en een hapje.  
Ook geven de nabestaanden er steeds 

meer de voorkeur aan om zelf de men-
sen op te zoeken en even bij te praten  
in plaats van in een rij te staan om  
alle condoleances in ontvangst te  
nemen. Als eigentijdse uitvaartverzorger 
die op de hoogte is van alle nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden, 
kunnen wij aan praktisch  alle wensen 
voldoen.

‘Mijn uitvaartwensen’
Of u al dan niet kiest voor een tra-
ditionele uitvaart; wij ondersteunen 
u graag om aan uw persoonlijke wen-
sen te voldoen. Met het document  
‘Mijn uitvaartwensen’, dat wij gratis 
ter beschikking stellen, maakt u dui-
delijk wat u wilt bij uw uitvaart. Laat 
het niet bij een goed voornemen maar  
download dit document nu meteen 
op www.vdstappen.nl/uitvaartwensen  
of bestel het op telefoonnummer 
040-284 1550. Zodat uw afscheid 
straks ook op maat wordt verzorgd.

Gelukkig nieuwjaar met een persoonlijke invulling!

Lezing  
‘Jeroen Bosch en 
de doedelzak’ bij 
Heemkundekring 
Lieshout 
Op donderdag 26 januari houdt de 
heer Ben Hartman een lezing over 
Jeroen Bosch en dan speciaal over 
de doedelzak in zijn schilderijen. 

De lezing wordt gehouden in Zaal De 
Koekoek aan de Dorpsstraat te Lies-
hout en begint om 20.00 uur. Op de 
schilderijen van Jeroen Bosch staat 
vaak een doedelzak of een doedelzak-
speler afgebeeld. Ben Hartman heeft er 
een studie van gemaakt hoe de Middel-
eeuwse Bossche schilder dit muziekin-
strument kende. Het voorlopige resul-
taat van die studie wordt gepresenteerd 
in de lezing. Ben Hartman toont prach-
tige beelden. Verder gaat de lezing over 
de stamboom van de familie Van Aken, 
de officiële achternaam van de schilder. 

Voor liefhebbers van het werk van 
Bosch is dit een interessante lezing. Ie-
dereen is van harte welkom. Ook niet-
leden van de heemkundekring. 

Pop-up restaurant Asperges 
op de Velden krijgt vervolg!
Van donderdag 18 t/m woensdag 31 mei vindt de derde editie plaats van As-
perges op de Velden. Een uniek evenement waar smaak, sfeer, kwaliteit en 
beleving elkaar vinden. Op en top culinair genieten van het witte goud, de 
trots van ons Brabantse land in een unieke omgeving! Twee weken lang zal 
het stijlvolle pop-up restaurant weer verrijzen middenin de aspergevelden 
van de Raaijmakers Hoeve, gelegen in het grensgebied van Eindhoven. 

Pop-up restaurant
Een team van koks bereidt aan het veld 
culinaire hoogstandjes rondom de vers 
gestoken asperges in combinatie met an-
dere Brabantse streekproducten. Laat 
ons team van chefs en kelners u in de 
watten leggen met een aangeklede lunch 
of een uitgebreid diner middenin de na-
tuur. Omdat asperges en wijn onlosma-
kelijk met elkaar zijn verbonden, heeft 
onze sommelier, Baremans Wynkopery, 
een mooie selectie van verschillende wij-
nen voor u samengesteld die naadloos 
aansluit bij de gerechten die geserveerd 
worden. Het stijlvolle openluchtrestau-

rant biedt zowel ruimte voor kleinere 
groepen, sfeervol en intiem, als voor gro-
tere gezelschappen, tot een maximum 
van 150 (overdekte) zitplaatsen. 

Lunch & diner
Reserveer een mooi plekje aan de as-
pergebedden waar u in een sfeervol 
openluchtrestaurant geniet van een 
voortreffelijke 3-gangen lunch of 
4-gangen diner, bereid met de vers ge-
stoken asperges van het land. We zijn 
dagelijks geopend van 12.00 tot 15.00 
uur voor de lunch en van 18.00 en 
23.00 uur voor het diner.

Top-chef dagen
Laat u meenemen in de wereld van de 
Michelin-koks en geniet van uiteenlo-
pende aspergebereidingen uit ver-
schillende keukens. Er wordt momen-
teel gewerkt aan de invulling van het 
totale programma. Diverse top-chefs 
hebben reeds hun bijdrage toegezegd. 
Het betreffen chefs van regionale to-
prestaurants alsmede een aantal koks 
die bekroond zijn met een Michelin-
ster. Binnenkort zal het volledige pro-
gramma bekend worden gemaakt.

Rondleiding en zelf steken
Bent u benieuwd naar de geheimen 
van het witte goud? Laat u dan vooraf-
gaand aan de lunch of het diner rond-
leiden op de Raaijmakers Hoeve en 
haar akkers en zie hoe de asperges ge-
stoken worden. Daarnaast is er ook de 
mogelijkheid om zelf asperges te ste-
ken als u dat wenst. 

Eigen event organiseren
Hebt u een jubileum, relatiebijeen-
komst, personeelsfeest, bruiloft, fami-
liefeest, verjaardag of een bijeenkomst 
voor een netwerkclub te organiseren? 
Krijgt u buitenlandse bezoekers die u 
graag iets van onze cultuur wilt laten 
zien en laten proeven? Ons openlucht-
restaurant is op aanvraag volledig naar 
úw wensen en voor úw specifieke ge-
zelschap in te vullen! We bieden tevens 
mogelijkheden om een van de sterren-
koks te koppelen aan uw evenement. 
Neem gerust contact met ons op voor 
meer informatie, wij kijken graag met 
u mee naar de mogelijkheden.

Locatie
Asperges op de Velden vindt plaats bij 
de Raaijmakers Hoeve, gelegen in het 
grensgebied van Eindhoven. De Nue-
nense Boord, waar wij u in stijl zullen 
ontvangen, mag met recht het mooi-
ste en meest pittoreske plekje van Bra-
bant genoemd worden. Immers, Van 
Gogh schilderde er, Gerard van Maas-
akkers zong erover… en er liggen maar 
liefst 18 aspergevelden bij elkaar. Mar-
tin & Bernie Raaijmakers, in het Nue-
nense wellicht beter bekend als Oud 
Prins Naturijn en zijn piekfijne adju-
dante, ontvangen u graag!

Asperges van ‘grond tot mond’
Asperges op de Velden is een concept 
en productie van BERT! Events, een 
full-service evenementenbureau met 
een bijzondere voorliefde voor alles 
wat te maken heeft met creatieve ho-
reca. Het team van BERT! kijkt altijd in 
het bijzonder naar het verhaal wat ver-
teld moet worden en de beleving die 
overgebracht moet worden tijdens een 
event. Eigenaresse Bertie Klaassen, 
van origine Nuenense, heeft met As-
perges op de Velden een concept neer-
gezet waarbij alle zintuigen worden 
geprikkeld en men de eerlijke produc-
ten van het Brabantse land direct kan 
proeven in een stijlvolle omgeving.  

Voor meer informatie, vragen of reser-
veringen, kunt u contact opnemen 
met: 
Bertie Klaassen
T: 06 - 28 10 16 38
E: info@aspergesopdevelden.nl
www.aspergesopdevelden.nl 

Saar, Lauren en Cas: nieuwe 
inwoners in onze gemeente...
De geboorte van twee meisjes in Nuenen heeft geleid tot opvallende openbaarma-
kingen. Aan de Laan ter Catten 9 werd het gezin Van den Heuvel verblijd met de 
geboorte van dochter Saar. Dat leverde een prachtige kinderwagen op in de voor-
tuin. Met de ooievaar die dochter Lauren afleverde op Constantijnstraat 45 liep het 
niet zo af. De dubbeldikke raam was een te zware hindernis voor deze vogel. 
Zoon Cas is recent geboren! Daarom hebben ze dit mooie bord in de voortuin 
mogen plaatsen. Cas is de zoon van Papa Rob en mama Cornelieke.
Saar, Lauren en Cas: welkom in onze gemeente!

Oproep
Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op het raam, schiet 
dan een plaatje en mail de foto met 
toelichting naar de redactie. Of ziet 
u een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. Dan kun-
nen wij onze fotograaf op pad stu-
ren om het tafereel te vereeuwigen. 

Foto’s Cees van Keulen

Boerenkoolweekend op 
scouting Rudyard Kipling
Het laatste weekend van de kerstvakantie heeft voor alle leden van scouting 
Rudyard Kipling altijd iets speciaals. Dan wordt namelijk het ‘boerenkool-
weekend’ gehouden, al jaren een traditie en altijd weer een feestje op zich.

Het weekend begint altijd met een 
nieuwjaarsreceptie voor de leden en 
hun ouders. Iedereen krijgt de gele-
genheid elkaar een gelukkig nieuwjaar 
te wensen en gezellig wat te drinken. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is er al-
tijd aandacht voor de jubilarissen. Dit 
jaar waren dat er maar liefst drie. 

Onno Middelkamp was met vijf jaar 
blokhut beheer de eerste die in het 
zonnetje werd gezet. Daarna was Rob 
van Gemert aan de beurt, die als Lei-
ding van de Esta’s begon en inmiddels 
niet meer weg te denken is als leiding 
van de Welpen. Verder is Rob vooral 
heel handig en zorgde hij al meer dan 
eens dat de verwarming het weer ging 
doen. De laatste maar zeker niet de 
minste was Ursula van den Broek met 
als bijnaam ‘keukenprinses’. Ursula 
vindt het al vijf jaar geweldig om voor 
150 man boodschappen te doen en is 
verantwoordelijk voor de algemene 
voorraad van de blokhut. Alle jubila-
rissen van harte gefeliciteerd.

Nadat de ouders waren vertrokken 
konden alle scouts lekker griezelen tij-
dens de spooktocht. Hoe hoger de 
leeftijd, hoe enger de tocht. Probeer 
dan nog maar eens te slapen! Na de 
spooktocht was het tijd om nog even-
tjes op te warmen in de kampvuur-

kring, waarna het voor de meeste kin-
deren toch echt tijd was om naar bed 
te gaan.
Zaterdagochtend kwamen de aller-
jongste leden, de Bevers, er ook bij en 
was de groep helemaal compleet. Het 
feit dat er die nacht sneeuw was geval-
len, kwam als een onverwacht cadeau-
tje en zorgde de rest van de dag voor 
extra veel speelplezier. Naast alle ge-
plande spellen, kon er ook heerlijk van 
bergjes af gegleden worden met een 
slee. Voor de meeste kinderen kon de 
dag daardoor al niet meer stuk.
De kou en de sneeuw zorgde natuurlijk 
voor extra veel honger, dus was ieder-
een ook echt toe aan de boerenkool 
met worst die om vijf uur voor ieder-
een klaar stond. Niet veel later namen 
de kinderen met heerlijke roze wangen 
van het buitenspelen afscheid van el-
kaar en van de leiding. Het was de 
hoogste tijd om naar huis te gaan, 
maar niet voordat ze een prachtige 
DVD hadden ontvangen vol met foto’s 
en filmpjes van het afgelopen jubi-
leumjaar. Een mooie herinnering aan 
een speciaal jaar.
Ook dit jaar was het boerenkoolweek-
end weer een groot succes. Wil je vol-
gend jaar ook zo’n geweldig weekend 
meemaken? Kijk dan snel op www.ru-
dyardkipling.nl en sluit je aan bij één 
van de speltakken. 
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Lezing 
heemkundekring
Heemkundekring De Drijehornick or-
ganiseert een lezing door onderzoeks-
journalist/schrijver Hans van den Ee-
den. De lezing staat met name in het 
teken van de regeerperiode van de Ne-
derlandse vorsten in relatie tot het 
‘nieuwe’ Brabant van de negentiende 
eeuw, de Tiendaagse veldtocht en Wil-
lem II als ‘Brabantse’ vorst.
 Van den Eeden schreef onder an-
dere het boek Leve de Koning, Lode-
wijk Napoleon op reis door Brabant en 
Zeeland. Verder was hij betrokken bij 
de televisieserie De IJzeren Eeuw van 
de VPRO (2015), de serie De Canon 
van Brabant voor Omroep Brabant en 
Erfgoed Brabant.
De lezing is op dinsdag 17 januari in de 
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10 in Nue-
nen. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

Nieuwjaarsconcert    
Gerwens Muziekkorps
Zondag 8 januari stonden er rond 15.00 uur heel wat mensen voor de Cle-
menskerk in Nuenen. Zij waren gekomen om het Nieuwjaarsconcert van het 
Gerwens Muziekkorps te beleven. Dat was niet zomaar een concert; het was 
een voorstelling in Weense Stijl. 

Statieportret koning Willem I

Alle muzikanten hadden veel moeite ge-
daan om zich prachtig te kleden. De he-
ren in pak of rokkostuum, de vrouwen in 
gala- of baljurk, de een nog mooier dan 

de ander. De trompettisten hadden zelfs 
gezorgd voor strikjes voor de mannen, 
die pasten bij de jurken van de vrouwen. 
Werkelijk, aan alles was gedacht. 

Plofkraak pinautomaat 
Parkstraat….
Dat was maandagmorgen rond half drie even schrikken, een plofkraak van 
de pinautomaat bij de AH aan de Parkstraat in Nuenen. Levensgevaarlijk? 
Let alleen maar eens op het gevaar voor omwonenden. 
Hoe kan zo iets? Om door de gesloten schuifdeuren bij AH binnen te gera-
ken is een fluitje van een cent, zo meldt mij een bevriende deurenspecialist. 
Daarna wat gas in de pinautomaat, een klein vonkje en PLOF! Het geld ligt 
dan voor het grijpen in de geldgrabbelton. Hoeveel er buit is gemaakt? 
AHaa: dat blijft meestal geheim….

Tekst en foto’s: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Opvallend is wel dat de Austin Martin, 
een tweedehandsje van Max Verstap-
pen en te koop aangeboden hier in de 
regio, maandag snel verkocht is. De 
vraagprijs: 239.500 euro. Voor dat 
geld heb je ook wat: een fikse motor 
onder de kap en een maximum snel-
heid van wel 320 kilometers per uur. 
Daar kan geen politiewagen tegen 
tippen. 

Terug naar de pinautomaat. De drie 
plofkrakers zijn er al lang vandoor als 
de politie rond 4 uur ’s ochtends trots 
twittert: “We doen onderzoek na een 
#plofkraak rond 2.30 uur bij een filiaal 
van AH aan de Parkstraat in #Nuenen. 
Iets gezien? Bel 0900-8844”. Een nog 
trotsere burgemeester Maarten Hou-
ben retweet om 8 uur dit politiebe-
richtje.
Fijn om te weten dat de politie onder-
zoek doet. Het Team Explosieven Vei-
ligheid (afgekort tot TEV) kwam een 
kijkje nemen. Later werd in AH nogal 
wat volk van Securitas gesignaleerd. 

De dure kerst en nieuwjaar zijn juist 
voorbij en de voedselbank biedt ook 
niet altijd een oplossing. Bij het ont-
breken van pinautomaten in de open-
bare ruimten zoekt het krakersgilde 
dus naar geldbronnen die opgesteld 
staan in bijv. winkels. Ook zijn er nogal 
wat plofkraken gepleegd in de grens-
streek op Duits grondgebied. Daar 
staat nog steeds pinautomaten in de 
open lucht.
Het rijke dorp Nuenen was een paar 
jaar geleden nog voorzien van een 
flink aantal pinautomaten in de open-
bare ruimten. Op zowat elke straat-
hoek stond zo’n flappentapper. Flap-
pentappen op straat is steeds 
gevaarlijker geworden. Je bent je geld 
zo kwijt…...
Dus langzaam maar zeker verdwenen 
de pinautomaten uit het straatbeeld. 
De grootgrutters doken in dat gat in 
de markt en haalden de flappertap-
pers naar binnen. Die dingen draaien 
ook zonder personeel, gemak dient 
de consument.
Of de politie er in slaagt om dit plof-
krakersgilde een halt toe roepen zal 
de toekomst leren. Iets gezien? Laat 
het de politie weten, die pet past ons 
allemaal....

Gipsyjazz in concert-café        
de Stam Gerwen
 

Gipsyjazz-avond in concert-café de Stam Gerwen…….(foto Cees van Keulen)

Ook de muziek ademde Wenen. Mar-
sen, polka en natuurlijk walsen kwa-
men voorbij in een show met dans, 
zang en solo's. Neeltje Prick zong het 
lied 'Libiamo' uit La Traviata, geschre-
ven door Verdi. Ook liet zij het prach-
tige 'I dreamed a dream' horen uit de 
musical Les Miserables. 
Sanne van der Wielen speelde een solo 
op klarinet, waarbij de klarinet steeds 
een stukje kleiner werd. Bart van den 
Heuvel zaagde het instrument vakkun-
dig in stukken, maar Sanne speelde ge-
woon verder!
DéDé Dansballet verzorgde twee bij-
zondere dansen. De kostuums waren 
prachtig, de danseressen vaardig. Sier-
lijk als zwanen zwierden ze door de 
kerk. 
Als klap op de vuurpijl speelde dirigent 
Harold Lenssen een afscheidsolo op 
accordeon en trompet. Hij verlaat het 
Gerwens Muziekkorps na zeven jaar 
dirigent te zijn geweest. De gevoelige 
solo past goed bij de manier waarop hij 
het orkest heeft geleid: vol passie. 
Het stokje werd overgedragen aan 
William Linssen. Hij dirigeerde de al-
om bekende Radetsky Mars.
Na afloop werd er nagepraat en geno-
ten, met een oliebol en een glaasje 
bubbels. 
Het Gerwens Muziekkorps wil ieder-
een bedanken die aan dit bijzonder ge-
slaagde concert heeft meegewerkt: de 
mensen van de Clemenskerk, DéDé 
Dansballet, Neeltje Prick en het en-
thousiaste publiek! 

De Italiaanse Dario Napoli Band treedt woensdag 18 januari op in concert-
café de Stam in Gerwen. Gitarist en componist Dario Napoli uit Cortona, Ita-
lië, is in de wereld van de gipsyjazz een befaamd musicus. In de band spelen 
mee zijn landgenoten Tommaso Papini op ritmegitaar en Alex Carreri op bas. 
Voor een gastoptreden tekent gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer uit Gerwen.   

Hoofdstad gipsyjazz
De Dario Napoli Band verzorgt het 
eerste gipsyconcert in het nieuwe jaar 
in Gerwen. Gerwen - behorend tot de 
gemeente Nuenen c.a. - is de broed-
plaats van veel virtuoze gipsy-gitaarta-
lenten en wordt wel aangeduid als dè 
hoofdstad van de mondiale gipsyjazz.

Django Reinhardt
De belangrijkste inspiratiebron voor de 
Dario Napoli Band is de manouche jazz 
van sinti-gitarist Django Reinhardt. 
Django Reinhardt (1910 - 1953) was 
een Belgische manouche ofwel sinti-
gitarist met een voorliefde voor jazz. 
Hij ontwikkelde een heel eigen stijl die 
bekend staat als gipsyjazz. Django 
Reinhardt wordt nu beschouwd als een 
van de grootste artiesten uit de Belgi-
sche jazzgeschiedenis. Dario Napoli 
brengt in zijn versie van gipsyswing 
meer hedendaagse invloeden, zoals be-
bop, funk en moderne jazz.
 
Toegangskaarten  
De muziekavond in Gerwen begint 
woensdagavond om half negen en re-
serveren wordt aanbevolen. Toegang 
kost tien euro, kaarten kunnen besteld 
worden via info@sintimusic.nl of tele-
fonisch: 06 8193 5569.

Meezing evenement met   
Het Nuenens Mannenkoor
Als afsluiting van de ledenwerfactie van de voorbije maanden organiseert 
Het Nuenens Mannenkoor op zondagochtend 29 januari de eerder aange-
kondigde muzikale workshop in De Watermolen van Opwetten, Opwet-
tenseweg 203 te Nuenen. Aanvang voor de kandidaten: 10.30 uur.
 
Mannen uit Nuenen en omstreken 
worden hierbij uitgenodigd hun stem 
te laten horen. Onder leiding van onze 
dirigent Paul Hotterbeekx en zangpe-
dagoog Joep Bröcheler wordt deze 
ochtend georganiseerd van 10.30 uur 
tot maximaal 13.00 uur. 
Dus op tijd op en gewoon komen zin-
gen. Extra voordeel: PSV speelt niet op 
deze zondag.
Belangrijk is dat je zin hebt in zingen. 
Het is nog gezond ook. Hersenen, hart, 
longen en bloedsomloop; je gebruikt 
het allemaal. En je wordt van zingen 
vrolijk. Je hoeft nu niet goed te kunnen 
zingen. Onze koorschool zal je bege-
leiden. Als je kunt praten, kun je ook 
goed leren zingen.
Om 10.30 uur worden kandidaten ver-
wacht om hun stem te laten testen via 
een eenvoudige toonladder. Onze 
mannen hebben het idee dat er nog 
mooie pareltjes qua zangstem in het 
Nuenense aanwezig zijn. Ook voor het 
verstevigen van familie- en of vrien-
denbanden is dit natuurlijk een uitste-
kende gelegenheid. Vader, broer, 
(klein)zoon, oom, neef, buur, vrien-
dengroepjes. Kortom alle combinaties 
zijn denkbaar. Of je komt gewoon al-
leen. Gewoon lekker meezingen! 
Je start samen met andere enthousias-
te aspirant zangers met de ontdekking 

dat ook jij kunt zingen en het ook nog 
eens heel leuk vindt. Na een korte ken-
nismaking ‘repeteren’ jullie eerst als 
groep aspiranten, en op het einde 
daarvan sluiten de leden van Het Nue-
nens Mannenkoor aan. Dat gezellig-
heid hoog in het vaandel staat bij het 
Nuenens Mannenkoor is alom bekend. 
Dus na afloop even gezellig bijkletsen 
en ervaringen uitwisselen.

Laat je zangkwaliteiten niet langer ver-
loren gaan en maak gebruik van deze 
unieke gelegenheid. Dames zijn ook 
welkom. Niet om mee te zingen ui-
teraard maar wel voor de gezelligheid 
tijdens en na de workshop.

Aanmelden voor dit evenement kan 
via het contactformulier van de web-
site of per email. 
Voor meer info: 06-38033670 (secreta-
riaat). nuenensmannenkoor@onsnet.nu
www.nuenensmannenkoor.nl

SeniorWeb Jubileumweek
In de week van 16 tot 21 januari viert de landelijke SeniorWeb organisatie 
een jubileum, zij staat dan al 20 jaar opgesteld om 50-plussers te ondersteu-
nen bij het gebruik van computers en aanverwante zaken. Zij doet dit door 
middel van eigen publicaties zoals nieuwsbrieven, tijdschriften, cursusboe-
ken etc., maar ook door het ondersteunen van de ruim 400 lokale zelfstan-
dige SeniorWeb afdelingen.

SeniorWeb Nuenen behoort tot een 
van de oudste lokale afdelingen, zij 
verzorgt al 18 jaar cursussen, work-
shops en een helpdesk. Trots viert zij 
daarom dit landelijke jubileum mee.
Tijdens de open jubileumweek wil zij 
zoveel mogelijk mensen uit Nuenen en 
omgeving kennis laten maken met alle 
facetten van haar werk.

Het Nuenense programma van de 
open Jubileumweek ziet er daarom als 
volgt uit:
Maandag 16 januari 14.00 - 17.00 uur 
Helpdesk
Op deze jubileum helpdesk, waar extra 
docenten aanwezig zullen zijn, is ie-
dereen uiteraard van harte welkom 
met vragen en problemen. Net als op 
de reguliere helpdesk middagen is de 
toegang gratis.

Vrijdag 20 januari Demo - lessen 
Om een idee te geven van het soort 
cursussen en workshops dat door Se-
niorWeb Nuenen gegeven wordt, wor-
den er de gehele dag door demonstra-
tielessen gegeven.
Hierin geven de docenten een korte 
impressie van hoe er in de betreffende 
cursussen en workshops aan toe gaat.

Het dagprogramma ziet er als volgt 
uit:
10.00 uur - Windows 10
11.00 uur - Fotoalbums maken
12.00 uur - Windows 10 Mail
13.00 uur - iPad
14.00 uur - Mappen & Bestanden
15.00 uur - Android tablets
De dag wordt om 16.00 uur afgesloten 
met een vragenuurtje/paneldiscussie, 
waarin de belangrijkste vragen/op-
merkingen van de dag de revue nog 
eens passeren.

Deelname aan de open jubileumweek 
is gratis. SeniorWeb Nuenen hoopt 
veel geïnteresseerden te mogen ver-
welkomen!
Hebt u vragen? Neem gerust contact 
op met SeniorWeb Nuenen via info@
seniorwebnuenen.nl of bel naar Wim 
Nijdam tel.nr. 040-2832875.
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Carnaval klopt op de deur
De decembermaand is achter de rug en daarmee staat de carnaval al weer 
op de deur te kloppen. Na een weekend vol activiteiten. De nieuwjaarsre-
ceptie van de OudPrinsen, de uitreiking van de mooie en gewaardeerde on-
derscheiding De Witvoeter en de receptie van de nieuwe Prins en Jeugdprins 
van Nuenen in Het Klooster.

Receptie OudPrinsen
Volgens traditie hebben de OudPrin-
sen hun nieuwjaarsreceptie in Auber-
ge Vincent gehouden. Na het poetsen 
van het monument de Dwèrsklippel 
met het witte voetje in het park werd 
daar een brandewijn met rietsuiker ge-
dronken, hét drankje van de OudPrin-
sen. Dit keer in een prachtig decor van 
vers gevallen sneeuw.

Witvoeter
Zondag 8 januari vond in het park van 
Nuenen de uitreiking plaats van de 
Dwèrsklippel met het witte voetje. Dit 
jaar toegekend aan Soenil Bahadoer, 
als ondernemer bekend om zijn ster-
restaurant De Lindenhof. Een witvoe-
ter kenmerkt zich door het behalen 
van resultaten d.m.v. een positief af-
wijkende aanpak. Een vorm van Dwèr-

sigheid. Burgemeester Maarten Hou-
den noemde het een grote eer, dat hij 
namens de OudPrinsen wederom De 
Witvoeter mocht uitreiken, dit keer 
aan een Witvoeter die Nuenen trouw 
is gebleven en hier zijn successen be-
haalt.

Soenil is ooit met niets begonnen ter-
wijl hij weet hoe moeilijk het was om 
kansen te krijgen. Als hindoestaanse 
jongen, geboren in Suriname, opge-
groeid in Nederland, de Franse keuken 
heeft leren kennen, en uiteindelijk zijn 
eigen stijl heeft ontwikkeld. Hij koken 
gelijk heeft gesteld aan een resolutie, 
waarbij hij totaal onverwachte dingen 
doet en daarmee zijn eigen stijl creëert 
en daarmee met zijn kookkunst Nue-
nen op de wereldkaart heeft gezet. 
Heeft ervaren hoe moeilijk het is als 

Surinamer een plek te verweven in de 
culinaire wereld, en hij daarom mede-
werkers een kans geeft die van een 
minderheid komen. Handelt vanuit 
het principe dat je veel in jezelf moet 
investeren, dat je je uiterste best moet 
doen en dat succes dan vanzelf komt. 

Receptie Prins en Jeugdprins
Aansluitend vond in het Klooster de 
jaarlijkse receptie plaats van Vrouwe 
Jura, Jeugdprinses Marjolein en hun 
adjudanten. Een gezellige ambiance en 
wederom een druk bezocht evene-
ment. In de Theaterzaal veel livemu-
ziek van blaaskapellen, dans en spee-
ches, op het Rabobankplein muziek 
van DJ MiXk. Anders dan anders stond 
de DJ voor een prachtig uitgelichte Lin-
denboom, waarmee deze unieke boom 
een onderdeel werd van het podium. 

Wil je een carnavalsavond organise-
ren in Het Klooster?
Je hebt nú de kans om een carnavals-
avond te organiseren in Het Klooster. 
De nieuwe uitbaters van het Klooster, 
Rob Pieterse en zijn vrouw, hebben 
zondag het startsein gegeven van een 
hopelijk vruchtbare samenwerking met 
Carnavalsvereniging De Dwèrsklippels 
voor deze carnaval. De bestaande acti-
viteiten zijn daarmee gewaarborgd in 
Het Klooster: 4 avonden Pronkzittin-
gen, seniorencarnaval, jeugdcarnaval, 
Schon Vrouwkes Avond en het Thee-
concert. Daarnaast is er ruimte om 
meer avonden carnaval te organiseren. 
Het Klooster en de Dwèrsklippels slaan 
daarmee hun handen ineen. Echter 
biedt het nog meer ruimte voor nieuwe 
activiteiten. Hoe mooi zou het zijn als 
inwoners van Nuenen deze handschoen 
oppakken. Hierbij de oproep daarvoor. 
Bedenk en/of realiseer een mooie 
avond waar iedereen bij wil zijn. Dat is 
immers het nieuwe motto van de car-
naval in Nuenen. Je kunt rekenen op (fi-
nanciële) steun als je met een goed plan 
komt. Meld je met leuke ideeën op:
secretaris.dwersklippels@upcmail.nl

Pronkzittingen
De kaartverkoop is in december gestart 
voor de TienerTenT, seniorencarnaval, 
Concert Carnavalsk en de Pronkzittin-
gen. De Pronkzittingen, de eerstvolgen-
de activiteiten op weg naar carnaval, 
zijn zelfs al gedeeltelijk uitverkocht, dus 
wees er snel bij als je hier van wilt ge-
nieten. Leuk om te melden is, dat de or-
ganisatie een beter deelnemersveld 
heeft weten te strikken dan ooit tevo-
ren. Immers, tonpraters Andy Marce-
lissen en Rob Schepers behoren tot de 
betere die Brabant rijk is. De data zijn 
10, 11, 17 & 18 februari. Voor een hila-
rische avond vol entertainment (meer-
dere tonpraters, dans, muziek en thea-
ter). Een avondvullend programma in 
de theaterzaal van Het Klooster Nue-
nen vanaf 20:00. Aansluitend een after-
party op het Rabobankplein. Kaarten 
zijn te koop voor beneden (Rang 1) aan 
lange tafels voor 12,50 EUR en op het 
balkon (Rang 2) voor slechts 5 EUR. 

2017 met respect en positiviteit
Rest ons tot slot iedereen een mooi, ge-
zond en liefdevol jaar toe te wensen. 

Laat carnaval daarin een feest zijn van 
verbroedering, zoals carnaval bedoeld 
is. Veel mensen zijn achter de scher-
men betrokken bij de organisatie daar-
van. Héél veel zelfs, zowel binnen als 
buiten de vereniging. Uitbaters en per-
soneel van de cafés en restaurants, be-
trokken bedrijven, vele vrijwilligers en 
nog veel meer. Zonder de inzet van al 
deze mensen zou carnaval er heel an-
ders uitzien. Onze waardering voor 
hen is dan ook bijzonder groot. Carna-
val is in beweging en in ontwikkeling in 
Nuenen. Punten van verbetering zullen 
er altijd zijn. Dat was altijd al zo en zal 
ook over 10 jaar het geval zijn. Vergeet 
daarbij nooit dat iedereen met de beste 
bedoelingen zijn/haar (vrijwilligers)
werk doet. Wat dat betreft zouden al 
deze mensen symbolisch gezien een 
klein beetje een Witvoeter verdienen! 
Als teken dat Dwèrsheid ook samen 
kan regeren met respect en positiviteit. 
Niemand is belangrijker dan carnaval, 
want carnaval is van iedereen. 

Bestuur CV De Dwèrsklippels

Nieuwjaarsreceptie Ruimte in Beeld in teken van jubileum en stilte

Initiatief is succes, creativiteit groeit
Door Nannie van den Eijnden

Zijn speech was geïnspireerd op het 
interview met John Cleese tijdens de 
College Tour. “Alle creativiteit komt uit 
het onderbewuste en je hebt er een 
ontspannen, speelse gemoedstoestand 
voor nodig om te horen wat dat je in-
fluistert. Onderbrekingen van een 
smartphone en trivialiteiten in je 

hoofd verstoren het creatieve proces. 
Stilte brengt de geest tot rust en die 
rust is nodig om tot ideeën en verbeel-
dingskracht te komen. Creatieve men-
sen verstaan de kunst van het laten 
ontstaan van ideeën en ruimte maken 
voor verbeelden.”
Dat is wat Ruimte in Beeld vooral wil 
blijven bieden, een plek waar iedereen 
zich op zijn gemak voelt om op een 
speelse manier zijn inspiratie en creati-
viteit te laten stromen en dingen uit te 
proberen. Jan gaf het voorbeeld en sloot 
zijn speech speels af met een vrolijke 
groet van zijn bewegende, zingende 
kerstmuts die het nummer ‘Shout’ zong. 
Initiatiefneemster Antoinet Verhagen 
wilde aanvankelijk een trainingscentrum 
met creativiteit oprichten. In plaats 
daarvan is het een bruisende plek van 
creativiteit geworden met een kunste-
naarscollectief, een beeldentuin, exposi-
ties, wekelijkse lessen en een zomer-
school. De hoofdactiviteit is beeldhou-
wen, maar er worden ook schilder- en 

Antoinet Verhagen en Jan Opstelten keken tevreden terug op de eerste vijf 
jaar Ruimte in Beeld.  “De chemie tussen het kunstenaarscollectief, de do-
centen en de cursisten is goed, het lesgeven in beeldhouwen is leuk en de 
plek is groots, met ruimte om zowel binnen als buiten te werken en te expo-
seren” vertelde Jan. 

Lege flessen-  
bonnen    
voor goed doel
Lotte van de Sande (16 jaar) gaat de-
ze zomer drie weken (van 10 juli tot 
en met 31 juli) op wereldburgersta-
ge met stichting Global Exploration 
(www.globalexploration.nl) naar 
Thailand en Cambodja. 

Hier gaan we samen met de lokale men-
sen werken aan beter onderwijs en leef-
omstandigheden. Voor mijn wereldbur-
gerstage en de hulp die wij zullen gaan 
verlenen, is geld nodig. En daarom 
vraag ik om uw hulp. U kunt mij steu-
nen door uw lege flessenbonnen aan mij 
te doneren. Deze kunt u van 9 januari 
tot 22 januari in de statiegeldbox in de 
Albert Heijn, Parkstaat 22 stoppen. 

tekencursussen gegeven. Het aantal cur-
sisten is gegroeid tot 120 per week en er 
zijn zo’n 7.500 bezoekers komen kijken. 
Haar wens is om deze plek in Nuenen-
West te kunnen behouden en nog een 
hele tijd zo door te kunnen gaan. De 
boom die op het terrein stond is door 
zwager Fred omgezaagd en door haar 
zelf tussen de lessen en alle bedrijvighe-
den door helemaal schoon gemaakt. Hij 
was samen met haar en Jan het stralende 
middelpunt van de nieuwjaarsreceptie. 
De website is helemaal vernieuwd: 
www.ruimteinbeeld.nl

Nieuwjaarsproost
Om het nieuwe jaar goed te beginnen werd op KC De Nieuwe Linde na de vakan-
tie gestart met een nieuwjaarsproost. Alle kinderen hadden een glas kinder-
champagne en ook de ouders waren uitgenodigd om even op school te blijven.

Na een korte toespraak door de direc-
teur werd afgeteld van 10 naar 0 en hief 
iedereen het glas. Uiteraard werd dit 
vergezeld met vuurwerk. Vervolgens 
werden alle jarigen van december en 
januari op het podium gevraagd zodat 
ze toegezongen konden worden.
Ook nodigde meester Harrie de kin-
derraad uit om zich voor te stellen. De-
ze is dit schooljaar in het leven geroe-
pen. De raad bestaat uit 8 kinderen, uit 
iedere groep een. Deze overleggen re-
gelmatig met de directeur over alle za-

ken die de kinderen aangaan. Een be-
langrijke afspraak die ze al gemaakt 
hebben is dat we er met z’n allen voor 
zullen zorgen dat er niet gepest wordt 
op school.
Na deze feestelijke opening ging ieder-
een terug naar de eigen klas waar nog-
maals samen het glas geheven werd, 
ditmaal onder het genot van een ap-
pelflap.
Het team van kindcentrum de Nieuwe 
Linde wenst iedereen een gelukkig, ge-
zond en vrolijk 2017!

Foto’s LAVfotografie
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GRATIS spreekuur in Ekkersrijt Son en Breugel

Advocaten Annemarie Roos 
en Anne van der Steen: 
“Belangrijk om te weten  
waar je aan toe bent” 
Vanaf 11 januari 2017 verzorgen Annemarie Roos en Anne van der Steen 
van Bogaerts & Groenen advocaten een gratis spreekuur op Ekkersrijt 1412. 
Zij wonen allebei in Son en Breugel en zijn ervan overtuigd met de opening 
van deze spreekuurlocatie in een behoefte te voorzien: “Daarmee maken we 
het makkelijker om vroegtijdig een goede advocaat te raadplegen, waarbij 
je weet waar je aan toe bent”.

Samenwerking tussen specialisten 
Annemarie Roos en Anne van der 
Steen zijn twee van de drieëntwintig 
advocaten van Bogaerts & Groenen 
advocaten die zich dagelijks inzetten 
om hun cliënten van het juiste advies 
te voorzien en hun belangen optimaal 
te behartigen. Dat doen de advocaten 
van Bogaerts & Groenen (Boxtel en 
Tilburg) al meer dan veertig jaar van-
uit diverse specialismen, zoals ar-
beidsrecht, familierecht, erfrecht, on-
dernemingsrecht, intellectueel eigen-
dom en ICT, aansprakelijkheidsrecht, 
vastgoedrecht et cetera. “Vroeger 
waagde iedere advocaat zich aan elk 
vakgebied. Dat kan niet meer, er zijn te 
veel ontwikkelingen en teveel discipli-
nes. Daarom werken we alleen met 
specialisten en dat is in het belang van 
de cliënt”, vertellen Annemarie en An-
ne. Hun specialisme ligt bij familie-
recht en erfrecht. Annemarie: “Vaak 
raken vakgebieden elkaar. Als een on-
dernemer gaat scheiden van zijn/haar 
echtgenoot, komt daar niet alleen fa-
milierecht bij kijken, maar moeten er 
ook beslissingen genomen worden op 
het gebied van vastgoed of onderne-
ming. Belangrijk dus om als advocaten 
gebruik te maken van elkaars kennis 
en kunde.”

Weten waar je aan toe bent
“Met onze spreekuren op locatie halen 
we voor rechtzoekenden de drempel 
weg om vroegtijdig een goede advocaat 
in te huren” vervolgt Anne. “Meestal 

wordt een advocaat pas ingeschakeld 
als er een probleem is. Als je vooraf ad-
vies inwint grijp je kansen en voorkom 
je problemen.”
Tijdens het gratis spreekuur gaat de 
advocaat samen met de cliënt in ge-
sprek over de mogelijkheden. Anne-
marie en Anne: “We vinden het be-
langrijk om cliënten zo transparant 
mogelijk te informeren over de advise-
ring en de kosten. Waar mogelijk bie-
den wij een vaste (pakket)prijs, zodat 
je weet waar je aan toe bent.”

Bogaerts & Groenen is een full ser-
vice advocatenkantoor met vestigin-
gen in Tilburg en Boxtel en spreek-
uurlocaties in Son en Breugel, Vught 
en Oisterwijk. Het kantoor heeft 23 
advocaten die gespecialiseerd zijn in 
diverse vakgebieden en kennis heb-
ben van specifieke branches.

Gratis inloopspreekuur in Son en 
Breugel
Mr. Annemarie Roos en mr. Anne 
van der Steen, advocaten bij Bo-
gaerts & Groenen advocaten ver-
zorgen een gratis spreekuur in de 
kantoorruimte op Ekkersrijt 1412. 
Maak een afspraak voor een koste-
loos en vrijblijvend gesprek: Tele-
foon 088-1410800
Bogaerts & Groenen advocaten
Ekkersrijt 1412
5692 AK Son en Breugel
www.bgadvocaten.nl

Mr. Anne van der Steen (l) en mr. Annemarie Roos (r)

Mieke met pensioen

Zaal Berkenbosch gaat sluiten
Door Caroline van Nes

Twintig jaar hebben ze er met heel veel passie gewerkt, maar per 1 mei gaat 
de zaal van Feestcentrum Berkenbosch sluiten. In april 1997 namen Mieke, 
Kees, Tom en Nikol café zaal Berkenbosch aan de Opwettenseweg over. Na 
een aantal jaren stapte dochter Nikol uit de directie, maar ze hielp in drukke 
tijden waar nodig was. Ook Ingrid, de vrouw van Tom, werkt regelmatig 
mee. Als een echt familiebedrijf hebben zij Berkenbosch al die jaren gerund, 
tegenwoordig werken ook de kleinkinderen volop mee in de zaak. Het café 
gedeelte werd na een paar jaar omgebouwd tot het Feestcafé, voor kleinere 
feesten en bijeenkomsten en zo is Feestcentrum Berkenbosch ontstaan.

“We doen alles zelf”, vertelt Mieke. 
“Ook de bereiding van het eten, alles 
komt uit eigen keuken”.  Berkenbosch 
heeft veel vaste gasten, die komen voor 
allerlei gelegenheden: een bruiloft, 
verjaardag, een koffietafel voor een be-
grafenis of een jubileum. Dankzij hun 
tomeloze inzet, gastvrijheid en de uit-
stekende kwaliteit hebben ze een goe-
de naam opgebouwd en zitten ze zo 
goed als ieder weekend vol.
Sinds 2014 baat de familie, naast Ber-
kenbosch, ook de Sportfoyer Eindho-
ven uit, in de Fontys Sporthogeschool. 
Daar is het Tom die de leiding heeft. 
Een sportbar die 7 dagen per week ge-
opend is, waar regelmatig bijeenkom-
sten gehouden worden van de ge-
meente en sportverenigingen, maar 
waar je ook kunt binnenlopen voor 
een drankje of een lekkere maaltijd. 
Ontzettend leuk om te doen, maar tel 
daar de incidentele cateringklussen 
nog bij op; het werd allemaal erg veel. 
De familie ging nadenken wat voor ie-
dereen het beste zou zijn voor de toe-
komst. Er gaat veel tijd zitten in de 
Sportfoyer maar Berkenbosch wilden 
ze niet volledig afstoten. Zoon Tom 
kwam toen met het plan om de grote 
zaal te verbouwen tot bungalow, er een 
woonhuis van te maken. Mieke: “Ei-

genlijk had hij het bedacht voor ons, 
omdat hij dacht dat zijn kinderen niet 
zouden willen verhuizen, maar niks 
was minder waar; ze wilden het graag! 
Ze zijn hier eigenlijk ook opgegroeid, 
bij ons in het feestcentrum.”

Tijdens het gesprek komt er een appje 
binnen van Tom, Mieke had hem ge-
vraagd of er nog iets is dat hij graag in 
het artikel wil hebben. Zijn reactie is 
tekenend voor de hechte familieband: 
‘We denken hetzelfde dus het is altijd 
goed.’ 

Vanaf 1 mei zal Feestcentrum Berken-
bosch tijdelijk de deuren sluiten, dan 
begint de verbouwing. “Mensen den-
ken dat het gebouw wordt afgebro-
ken”, zegt Kees, “maar dat is dus niet 
waar. De verbouwing vindt van bin-
nen plaats, aan de buitenkant zal vrij-
wel niets veranderen. We hebben be-
sloten het café ook tijdelijk te sluiten, 
omdat we mensen van hun feestje wil-
len laten genieten, zonder eventuele 
overlast die een verbouwing nu een-
maal met zich meebrengt. Vanaf me-
dio september zijn we weer op af-
spraak geopend en is er weer ruimte 
voor 70 tot 80 personen voor feesten 
en andere bijeenkomsten.”

De grote zaal wordt dus een woonhuis, 
een geweldige ruimte met een flink 
stuk grond er nog achter, een mooie 
plek om te wonen. Maar: “Het heeft 
toch wel enige moeite gekost om deze 
beslissing te nemen”, aldus Kees. “Met 
name om onze vaste gasten van de 
grote zaal te vertellen dat ze een ande-
re plek moesten gaan zoeken. De brid-
gevereniging, De Zonnebloem en de 
muzikanten van Concert Carnavalesk, 
ze komen al zo lang bij ons. Maar we 
nemen niet echt afscheid, we hopen 
nog veel vaste klanten te mogen be-
groeten in het Feestcafé.”

Voor meer informatie zie de Facebook-
pagina Berkenbosch Feestcentrum en
www.feestcentrum-berkenbosch.nl

Workshops Moestuinieren   
bij Tuincentrum Soontiëns
Gezond eten staat bij veel mensen bovenaan het lijstje goede voornemens. 
En wat is er gezonder dan zelfgekweekte groenten? Begin 2017 organiseert 
Tuincentrum Soontiëns voor de vierde keer een cursus ‘Moestuinieren’ voor 
iedereen die zijn eigen groenten wil leren kweken. De cursus bestaat uit drie 
workshops en vindt plaats op zaterdagmiddag 4 februari, 11 maart en 8 
april van 13.00 - 15.30 uur. 

Cursus zelf groenten kweken bij Tuincentrum Soontiëns

In deze cursus leren deelnemers alles 
wat ze moeten weten voor een succes-
volle moestuin: van zaaien, bodembe-
werking en gereedschap tot planten en 
verzorgen. Het uitgangspunt is biolo-
gisch kweken, zonder gebruik van che-
mische hulpmiddelen. 
De workshops zijn een combinatie 
van theorie en praktijk, waarbij vol-

doende ruimte is zelf te oefenen en 
vragen te stellen. De workshops zijn 
geschikt voor beginners, maar ook 
voor hen die al langer een moestuin 
hebben en op zoek zijn naar meer ach-
tergrondinformatie. 

Meer informatie: tel. 040-2811339 of 
www.tuincentrumsoontiens.nl

Nieuwe serie 
portretlessen 
Atelier Van Gogh
Bij het Atelier Van Gogh (voorheen 
het CAN) geeft docent Jose Jansen 
al vele jaren portretlessen. 
Voor Jose geldt de uitspraak: “Een 
goed portret is eigenlijk een portret 
van de schilder zelf”. Het is een be-
langrijk uitgangspunt bij haar lessen. 

Op zich lijkt het een vreemde uit-
spraak. Immers bij een portret probeer 
je toch het portretmodel zo goed mo-
gelijk te tekenen of te schilderen. 
“Maar”, zegt Jose, “de manier van kij-
ken, van tekenen of schilderen en het 
doorgronden of doordringen in het 
wezen van je portretmodel, is eigenlijk 
bepalend hoe het portret eruit gaat 
zien”.
Een eigen manier van kijken, tekenen 
en schilderen is wat Jose Jansen de 
deelnemers leert bij deze portretcur-
sus. Beginnend met de basisprincipes 
van het portret, ontwikkel je je eigen 
‘portret-stijl’. Hoe zet je de verhoudin-
gen op, wat is het karakteristieke van 
iemands portret, hoe kun je diepte en 
plasticiteit geven aan een gezicht. Al 
deze vaardigheden komen aan bod tij-
dens deze cursus van 10 lessen. Aan 
het eind van de cursus wordt in over-
leg een expositie van het werk inge-
richt in het Klooster.

Jose Jansen geeft al meer dan 20 jaar 
portretlessen in het Klooster en menig 
inwoner van Nuenen en omstreken 
heeft de portretkunst bij haar geleerd. 
De cursus is geschikt voor beginners 
en gevorderden. Iedereen wordt per-
soonlijk begeleid. De lessen worden 
gegeven op de woensdagavond van 
19.45 tot 22.15 uur, bij het Atelier Van 
Gogh in het Klooster te Nuenen. De 
cursus start op 1 februari. Meer infor-
matie en aanmelden, bezoek de web-
site: www.ateliervangogh.nl

Mini-symposium OUD = IN
Anno 2017 leven we in een tijdperk waar meer dan de helft van de Nederlan-
ders een leeftijd van boven de 50 heeft bereikt en het aantal gepensioneer-
den stijgt met de dag. Een beeld dat zeker heel kenmerkend is voor de ge-
meente Nuenen, dat als meest vergrijzende gemeente in Noord-Brabant 
zijn populatie ouderen alsmaar ziet groeien.

Veel ouderen blijken prima in staat om 
tot op hoge leeftijd en soms met (een 
beetje) hulp, voor zichzelf te zorgen en 
zelfstandig te blijven wonen. Maar…
zijn de woningen van nu wel geschikt 
voor deze groep ouderen en is er wel 
voldoende hulp beschikbaar als het in 
de toekomst misschien ietsje minder 
gaat? Hoe staat het met de bereikbaar-
heid van onze voorzieningen, met de 
infrastructuur en met de sociale con-
trole? Zijn er wel mogelijkheden voor-
handen om fit te kunnen blijven, bij-
voorbeeld door aangepast sporten bij 
de verschillende verenigingen? Het 
zijn vragen die bij velen leven.
In 2016 heeft een werkgroep zich over 
deze problematiek gebogen en heeft 
met een manifest OUD = IN de toe-
komstige dilemma’s in kaart gebracht 
en naar gewenste oplossingen gezocht. 
Dit manifest wordt uitgebreid bespro-
ken tijdens een mini-symposium op 
dinsdag 31 januari in Het Klooster van 
19.30 - 22.00 uur. Onder de bezielende 
leiding van dagvoorzitter Pieter van 
Wijk, oud huisarts in Nuenen, zullen 
diverse sprekers hun visie op de ouder 
wordende samenleving geven en zijn 
er mogelijkheden tot discussie. Een 

van de sprekers is Prof. Dr. Tinie Kar-
dol, hoogleraar aan de faculteit Psy-
chologie en Educatiewetenschappen 
van de vrije universiteit Brussel, waar 
hij de leerstoel Active Ageing bekleedt. 
Hij doet onderzoek naar de behoeften 
van ouderen en is bestuurder van de 
stichting Vughterstede die in de ge-
meente Vught verzorgingshuiszorg, 
verpleeghuiszorg, thuiszorg en huis-
houdelijke diensten aanbiedt aan 
thuiswonende ouderen.
Bent u ook geïnteresseerd in hoe in 
Nuenen het vraagstuk van de toekom-
stige vergrijzing kan worden aangepakt? 
Kom dan luisteren en discussieer mee. 
Uw aanwezigheid en uw inbreng wor-
den zeer gewaardeerd. U kunt u aan-
melden via www.konseye.nl/oud-in/
Dinsdag 31 januari 19.30 - 22.00 uur, 
Het Klooster, Park 1 Nuenen



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

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.

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

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

 PUZZELHOEKWeek 2

Kruiswoord

Horizontaal: 1 allooi 6 land in Europa 12 getroffen 13 watertje 14 tot en met 
16 kunstleer 18 riv. in Spanje 19 oosterlengte 20 bijbelse figuur 22 vestibule 
24 autokeuring (afk.) 25 profeet 27 rechthoekig 29 ratelpopulier 30 in voce 
31 arbeidsovereenkomst (afk.) 33 pl. in Gelderland 35 riv. in Rusland 37 vochtig 
38 banaal 39 Amerika 40 gedaan en laten 41 telwoord 42 november (afk.) 
44 in de 45 bijbelse figuur 47 man van adel 50 insectenverdelgingsmiddel 
52 water in Utrecht 54 brandgang 56 Amerikaanse inlichtingendienst 58 public 
relations 59 insect 61 luizenei 64 ex cathedra 65 landbouwwerktuig 66 vogel 
68 land in Afrika 69 aartsdom.

Verticaal: 1 holle beitel 2 heer 3 lokspijs 4 traag 5 te koop aangeboden 
7 Staatsbosbeheer 8 uitdrukking 9 pausennaam 10 aankomend 11 wapen 
15 bof 17 in het algemeen 18 ieder 19 tegenstand 21 inhoudsmaat 23 roofvogel 
24 spil 26 in casu 27 muzieksoort 28 riv. in Frankrijk 29 water in Friesland 
30 titel 32 wees gegroet 34 voor 36 verfrissing 41 zie aldaar 43 van de 
46 emeritus 48 desktoppublishing 49 Local Area Network 51 da capo 
52 pl. in Limburg 53 gentleman 55 spijskaart 57 huidaandoening 59 vragend vnw. 
60 sportartikel 62 Europeaan 63 wenk 65 rijksgrens 67 onmeetbaar getal.
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E I N D H O E V E M E N U

P G A L O P E I W I T R
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5 1 4 7 6 2 3 9 8
6 9 7 1 8 3 5 4 2
1 3 8 2 4 5 9 7 6
4 6 9 8 1 7 2 5 3
2 7 5 3 9 6 8 1 4
7 5 1 4 3 8 6 2 9
3 4 2 6 7 9 1 8 5
9 8 6 5 2 1 4 3 7

Oplossingen wk 1
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

SCHAAKMATCH

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.

AGENT
AMBER
AVOND
BANJO
BARST
BATON
BINGO
BROOM
CRASH
DIABOLO
GASTENBOEK
GROENAFVAL
KERST
KOLEN
KOMPAS
NOOIT
ONTTRONEN
POOLWIND
PRIMER
PRISMA
PROTEINE
SNOEKBAARS
TANZANIA
TONER
TROEP
VERHAALTJE
ZANDAAL

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

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 3 9
1 7

8 4 1 2
4 1 2 6 9
8 5

9 7 3
7 1

3 2 7
6 8 5

week 52, Mw. M. Adams, Nuenen.

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

TE KOOP: 2X2 ZITS-
BANK smal geel streep-
je, in goede staat. € 150,- 
Tel. 2838463.

TE HUUR: Gemeubileer-
de Zit-Slaapkamer (stu-
denten) ± 22 m2. Kleine 
keuken, Wifi, TV/Radio. 
All-inn € 250,- p/m. TUE 
ov 12 min. Fiets ± 25 min. 
Info tel. 06-38480437 in 
Nuenen.

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

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

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

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

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

ADEMYOGA
ademtraining * meridiaanstrekkingen * 

bewustwording * meditatie * 
mindfulness * ontspanning *

Lessen op 
Maandag, Dinsdag & Woensdag

Dorothée de Rooij * Ademtrainer
06 41 39 88 07

info@ademyogastudio.nl
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

 

 

 

 
Rots- en water training 

8 – 12 jaar 
12 tot 15 jaar 

 
Mindfulness/Aandachttraining 

(stilzitten als een kikker) 
Vanaf 6 jaar 

 
Info: 

Erica Meuwese 06-46316210 
erica@movealong.nl 
www.movealong.nl 

 

Heeft uw 
organisatie 

een organisatie- 
of  management-

probleem?

Bel of mail 
Van Ravestijn 

Consultancy B.V.

040-2568863 of 06-23023870
info@vanravestijnconsultancy.nl
www.vanravestijnconsultancy.nl

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

LEVgroep AFD. VLUCHTE-
LINGENWERK NUENEN 
zoekt een vrijwilliger met 
interesse in juridische zaken 
die asielzoekers en sta-
tushouders wil begeleiden 
tijdens hun asielprocedure, 
gezinshereniging of natura-
lisatie. Voor meer informatie: 
LEVgroep: afdeling vluch-
telingenwerk Nuenen. Berg 
22c. Tel. 040-2831675. ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.
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Nederlandse Emmylou Harris en 
Gram Parsons.” Dolf Jansen noemde 
het op Radio 2 een “Hartstikke leuke 
plaat met fijne liedjes.”

Maandag 16 januari 21.00 uur Ad van 
Meurs presenteert Tip Jar
Meneer Frits, Eindhoven (zaal open 
vanaf 20.00 uur)
Kaarten à € 10,00 zijn te bestellen via 
de website van het muziekgebouw: 
www.muziekgebouweindhoven.nl

Senioren- 
vereniging/   
KBO Lieshout
Seniorenvereniging/KBO Lieshout is 
er voor alle inwoners van Lieshout 
die ouder zijn dan 50 jaar. Er zijn we-
kelijkse activiteiten zoals volksdan-
sen, bridge en kaarten. Maar er is 
ook iedere week veel te doen op 
sportief gebied. Zwemmen, biljar-
ten, jeu de boules en seniorengym 
zijn slechts enkele sportieve activi-
teiten van de vereniging. Daarnaast 
zijn er de leesclub en de schrijfgroep. 
En verder de dagtrips, fietstochten, 
lezingen en excursies. Daar is toch 
wel iets voor u bij?

Iedere dinsdag- en vrijdagmorgen 
bent u welkom in onze Beweegtuin om 
onder deskundige leiding gebruik te 
maken van de opgestelde apparaten. 
Aanmelden is niet nodig, sluit gewoon 
aan bij de groep. Locatie Franciscus-
hof, tijd 10.00 tot 11.00 uur. 

Liefhebbers van carnaval mogen de 
50+ Bonte Middag op zondag 15 ja-
nuari niet missen. Optredens zijn er 
van Boy Jansen, Frans Bevers en het 
duo VenRooy. Het programma ver-
meldt verder nog een surprise act. 
Locatie Zaal de Koekoek, aanvang 
14.11 uur, de zaal gaat om 13.00 uur 
open. Entreeprijs 6 euro, kaartjes ver-
krijgbaar bij Top1 Toys aan de Dorps-
straat. 
Een mooi en interessant uitstapje van 
de reiscommissie gaat op vrijdag 3 fe-
bruari naar het Provinciehuis in Den 
Bosch. Een gesprek met een statenlid 
en een rondleiding staan op het pro-
gramma. Verdere informatie en aan-
melden bij de Inloop.

De Inloop is iedere dinsdagochtend 
van 10.00 uur tot 11.30 uur in het 
Dorpshuis van Lieshout. Kom u aan-
melden voor een activiteit, of voor in-
formatie of zomaar vrijblijvend voor 
een kennismaking met onze dynami-
sche vereniging.

Sneeuwpret voor de kinderen, afgelopen zaterdag

Nuenense band Tip Jar geeft 
concert bij Meneer Frits
In de reeks concerten ‘Ad van Meurs presenteert’ op maandagavond bij 
grand-café/ restaurant Meneer Frits ontvangt Ad op 16 januari de Nuenense 
band Tip Jar op het podium van deze mooie ontmoetingsplek naast Muziek-
gebouw Eindhoven.

Mark Engelen photography

De avond wordt bijzonder, want er 
treedt een voltallige band op met grote 
namen: multi-instrumentalist en zan-
ger Bart de Win (vijftien jaar Vaste 
Man in de band van Gerard van Maas-
akkers), zangeres Arianne Knegt, 
Bart’s mede-Vaste Man Harry Hen-
driks en de gerenommeerde violist 
Joost van Es, hij speelt met artiesten 
als Ilse DeLange en Douwe Bob. De 
contrabas wordt bespeeld door Tonnie 
Ector en Eric van de Lest neemt het 
slagwerk voor zijn rekening.

De muziek van Tip Jar beweegt zich 
tussen folk, pop en americana, met hier 
en daar een jazzy randje. Eerlijke en 
pure muziek, waarin steeds het karak-
ter van het liedje het uitgangspunt is. 

De pers was lovend over Tip Jar’s nieu-
we album ‘Let Go’: “De stemmen van 
Bart de Win en Arianne Knegt kleuren 
perfect bij elkaar.  Ze  leken voorbe-
stemd om duetten te zingen” schreef 
Frank vd Muijsenberg in Eindhovens 
Dagblad. “Op 14 songs (ook op vinyl) 
etaleert het duo opnieuw waar het zo 
goed in is: pure muziek, sterke melo-
dieën en verrukkelijke vocalen” meld-
de muziektijdschrift Oor. Johan Derk-
sen zei op Radio Rijnmond: “Volwas-
sen rootsmuziek uit Nederland, de 

Voortzetting van 
feestelijke traditie: 
NMK zingt het 
Nieuwe Jaar in
Op zondag 8 januari vond in De Wa-
termolen van Opwetten weer het in-
middels traditionele Nieuwjaars-
concert plaats door Het Nuenens 
Mannenkoor (NMK). 

Een feestelijke traditie waar vele Nue-
nenaren op af waren gekomen. En die 
kwamen niet voor niets. In de tot de 
laatste stoel gevulde rustieke feest-
ruimte van De Watermolen bracht het 
NMK tegen het mooie decor van het 
oude molenrad een gevarieerde staal-
kaart van zijn muzikale kunnen. Voor 
elk wat wils. Van mooi uitgevoerde 
operakoren als ‘das Chor der Priester’ 
uit Die Zauberflöte van Mozart en Het 
Slavenkoor  van Verdi tot klassieke 
Duitstalige ‘meezingers’ als ‘So ein 
Tag, so wunderschön wie Heute’ en de 
bekende ‘Fliegermarsch’. 

Na de pauze werden een aantal Engels-
talige songs ten gehore gebracht. In 
het bijzonder werd als hommage aan 
de onlangs overleden Leonard Cohen 
diens bekende lied ‘Halleluja’ erg mooi 
gezongen. Het NMK sloot af met een 
spetterende uitvoering van ‘O when 
the saints go marching in’ dat door het 
publiek enthousiast werd meegeklapt. 
Met een gul applaus werden de zan-
gers na afloop beloond. 
En toen bleef het nog lang gezellig in 
De Watermolen waar onder het genot 
van een drankje vele goede wensen 
voor het nieuwe jaar werden uitgewis-
seld. 

Wat 2017 zal brengen staat te bezien, 
maar het NMK is er muzikaal klaar 
voor.   Liefde voor kleur en natuur

Van 15 januari tot en met 28 februari exposeren Annette Elsen en Bert Krui-
dering schilderijen, grafiek, keramiek en beeldhouwwerken in Kunstzaal 
Dommeldal, Dorpsstraat 113 in Mierlo. Beide kunstenaars werken in eigen 
atelier en verzorgen lessen en bijeenkomsten.

Annette (1950) is gefascineerd door 
beweging en laat in haar grafiek en 
portretten zoveel licht als mogelijk toe. 

Een liefde voor vlak en lijn die zij eer-
der in haar weefwerk vertaalde, brengt 
zij nu over op het werken met papier.

Bert (1939) tekende en schilderde van 
jongs af aan. Later kwamen daar kera-
miek en beeldhouwen bij. Na zijn baan 
als leraar handenarbeid en tekenen in 
het voortgezet onderwijs, geeft hij nu 
les op de volksuniversiteit in Geldrop. 
Van aanleg aanvankelijk werkend naar 
waarneming, speelt tegenwoordig de 
fantasie een grotere rol.
De tentoonstelling wordt geopend op 
zondag 15 januari om 15.30 uur.

TV Wettenseind verwelkomt 
bijna 100 nieuwe leden
In 2016 heeft TV Wettenseind bijna 100 nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Het aantal leden was de afgelopen jaren teruggelopen maar door verschillen-
de acties op te zetten, waaronder een zomerlidmaatschap en speciale dagen 
voor introducés, heeft de vereniging vorig jaar veel nieuwe leden gekregen.

Speciale toss-avonden
In april is TV Wettenseind gestart met 
toss-avonden. Op deze avonden worden 
leden van alle speelsterktes ieder half uur 
ingedeeld om met elkaar te dubbelen. 
Hierbij wordt uiteraard gekeken naar de 
speelsterkte of ervaring. Op deze specia-
le avonden zijn ook introducés welkom, 
zodat ze kennis kunnen maken met 
TVW. Deze avonden waren een succes 
en zullen ook dit jaar plaatsvinden op ie-
dere laatste woensdag van de maand.

2017
In het nieuwe jaar vindt op 17 februari 
‘Een weekske veuraf ’ plaats, een ten-
nis- en feestavond voor leden en intro-
ducés, met als hoofdthema carnaval. 
Verder staan in maart de clubkampi-
oenschappen op het programma en 
worden na de zomervakantie de Nue-
nense kampioenschappen bij TVW 
georganiseerd.
Zie voor meer informatie:
www.tvwettenseind.nl

Tennis

Rudi van Maaren  
vrijwilliger van het jaar
Tijdens de nieuwjaarsborrel van BCL is Rudi van Maaren benoemd tot Vrij-
williger van het Jaar. Rudi, die al vele jaren lid is van de Lieshoutse sportver-
eniging staat immers altijd klaar om zich als eerste aan te melden voor een 
vrijwilligersklusje. En, dat wordt zéér gewaardeerd door de vereniging, zo-
als blijkt uit deze benoeming. Zo was Rudi de eerste die zich inschreef om bij 
de jeugd te komen helpen, toen het inschrijf-systeem ingevoerd werd. Hij 
stond direct klaar om zijn naam op enkele speeldagen in te vullen, zodat de 
jeugdbegeleiding op die dagen op hem terug kan vallen. Ook stond Rudi 
direct klaar toen Badminton Club Lieshout de kans kreeg om een badmin-
ton-clinic te houden op de basisschool in Mariahout.

BCL-M1- BCH-M2: 7-1
Door een communicatiestoring was de 
wedstrijd niet juist ingepland, maar 
door snel en flexibel anticiperen kon 
de wedstrijd alsnog plaatsvinden. In 
die partij begonnen invaller André 
Morpey en Stan van Vijfeijken hun 
dubbel met winst, net als Corine Hol-
weg en Karin van den Biggelaar. De 
mixpartijen waren meer in evenwicht. 
Karin van den Biggelaar en Stan van 
Vijfeijken wonnen nipt de derde set 
met 21-19, net als Richard Essers en 
invalster Ine Merkelbach met 21-12. In 
de singlepartijen won André Morphey 
met 20-22, 21-13 en 21-19. Richard Es-
sers verloor uiteindelijk na een lange 
partij met 18-21, 21-15 en 19-21 van 
Peter Clarenbach. Bij de damespartij-
en won Karin van den Biggelaar met 
gemak van Carin van Eerd: 21-5, 21-5. 
Ook Ine Merkelbach won, 21-15 en 
21-9. Met zeven punten erbij en totaal 
28 uit 5 staat het team op de eerste 
plaats in poule 1 van de vierde klasse.

BCL-vrijwilliger van het jaar Rudi van Maaren

Programma:
Zaterdag 14-1, 9.15 uur: ESBV Pana-
che-H3 - BCL-H1
Zondag 15-1, 10.00 uur: BC Oss-
U15/2 - BCL-U15
Woensdag 18-1, 20.30 uur: BCL-M1 - 
BC Oirschot-M1

Badminton

BWK start rommelig en succesvol
Het eerste weekend van de Brabantse Winterkampioenschappen was rom-
melig en succesvol voor de zwemmers van Z&PV Nuenen. Rommelig omdat 
na veel onduidelijkheid de zaterdagsessie toch werd afgelast vanwege de 
ijzel, succesvol omdat de zondag direct 2 kampioenen, 4 NJJK-limieten en 
totaal 14 medailles opleverde.

De 2 kampioenen van de zondag wa-
ren Sven Kardol en Bram Zwetsloot 
(2002). Sven wist bij de heren senioren 
op de 100m rugslag zijn eerste plaats 
op de inschrijflijst te verdedigen, al 
moest hij daar wel een uiterste inspan-
ning voor leveren. Met 1 tiende wist hij 
zijn naaste concurrent Jaro Musters 
net achter zich te houden.
Bram pakte het goud op de 200m school-
slag bij de jongens junioren 3 met een 
zeer aanvallende race. Dat hij vervolgens 
met 2.31.34 goud zou pakken, bijna 3 
sec. voor de vooraf mogelijk sterker in-
geschatte Timo Spaans, was waarschijn-
lijk alleen voor Bram geen verrassing.
En dankzij de gezwommen 200m limiet 
mag Bram nu ook bij de Nederlandse 
Junioren en Jeugdkampioenschappen 
de 50m schoolslag zwemmen.

Naast de limiet voor Bram werden er 
nog 3 limieten gehaald. Merel Phaff 
(2001) voegde de 200m vrijeslag toe 
aan haar toch al indrukwekkende lijst 
van 10 limieten, terwijl Flore Meu-
lendijks (2004) de 400wisselslag li-
miet wist te zwemmen. Beide presta-
ties leverde daarnaast ook nog een 
bronzen medaille op. Met 1.22.64 
pakte Flore vervolgens zilver op de 
100school en zorgde er daarmee te-
vens voor dat de 4x100wisselslag 
meiden estafette nagenoeg zeker deel 
mag nemen aan de NJJK.

Komend weekend is de ploeg uit Nue-
nen wederom bij de BWK te vinden, 
dan voor dag 3 en 4 en mogelijk ook 
nog het inhalen van de afstanden van 
dag 1.

1e plaats voor Bram Zwetsloot van Z&P Nuenen (midden), 2e plaats voor Timo Spaans 
PSV (links) en 3e plaats voor Devin Servais Dommelbaarzen (rechts).

Zwemmen
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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 28 januari 2017
woe t/m zaterdag

Solo-expositie Wil Crooymans
Holland Art Gallery, 

Kleine Berg 49 Eindhoven

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

Het Klooster’

Vrijdag 13 januari
Rik avond supportersclub 

van de RKSV Nuenen
Locatie Oude Landen, 

Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 14 januari
10.00-13.00 uur Open dag 

Nuenens College 
Vrouwkensakker 17 Nuenen

Zaterdag 14 januari
20.30 uur Cabaretvoorstelling ‘BaKo’ 

door Marlon Kicken
 Ons Tejater, Dorpshuis Lieshout

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

Maandag 16 januari 
20.00 uur Natuurwondertjes 

in insectenkasten door Toon Gevers
IVN ruimte in het Klooster, Park 1 Nuenen

Maandag 16 januari 
21.00 uur concert Nuenense band Tip Jar

Grand-Cafe Meneer Frits, 
naast Muziekgebouw Eindhoven

16 t/m 21 januari 
20-jarig bestaan SeniorWeb

Ma 16 januari 14.00-17.00 uur Helpdesk. 
Vrij 20 januari 10.00-16.00 uur Demo - les-

sen. J. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Dinsdag 17 januari
20.00 uur lezing Hans van den Eeden

Heemkundekring Nuenen
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen

Woensdag 18 januari
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

Woensdag 18 januari
20.30 uur Paulus Schäfer met Italiaanse 

Dario Napoli Band in concert. 
Café de Stam Gerwen

Donderdag 19 januari 
19.00 uur informatieavond Oecumenische 

reis Zuid Engeland
parochiecentrum, Park 55, te Nuenen

Donderdag 19 januari 
20.00 uur IVN Laarbeek: 

lezing over nieuwkomers in de natuur
De Bimd aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel

Donderdag 19 januari
20.00 uur lezing Mari de Bijl

IVN Laarbeek
De Bimd, Beekseweg in Aarle-Rixtel

Vrijdag 20 januari
20.00 uur Lezing Ben Hartman 
‘Jeroen Bosch en de doedelzak’ 

Zaal De Koekoek te Lieshout

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

Zaterdag 21 januari
09.00 uur IVN Nuenen: 

Wandelen op Strabrechtse heide 
Verzamelen bij Het Klooster

Zaterdag 21 januari
19.30 uur Bonte Avond CV De Wetters

Residentie Nederwetten

Zondag 22 januari
14.00 uur Alle Hens  

Weverskeshof Nuenen

Zondag 22 januari
14.00 uur Overdwars krakerfestival

Café Ons Dorp

Zondag 22 januari
14.45 uur Receptie CV De Wetters 

MFA, Nederwetten

Zaterdag 28 januari 
Dwèrsklippelday

Het centrum Nuenen

Zondag 22 januari
14.30-16.30 uur Optreden ‘Gerwens 

Dorpsmuzikanten’
Jo van Dijkhof

Donderdag 26 januari
9.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 
Bibliotheek. Videomontage met Première 

Elements. Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo 
van Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 26 januari
14.00-17.00 uur Poëzieweek, 

Dichterscollectief Nuenen 
souterrain Auberge Vincent, Park 69 Nuenen

WOORD VAN DANK

Na het zeer plotselinge overlijden van ons mam, schoonmoeder en oma

Ien Vermeulen-Karsmakers
 * 28-03-1937   †29-12-2016

hebben wij ons enorm gesteund gevoeld door alle lieve woorden die we 
van heel velen hebben mogen ontvangen. Van vele vrienden, kennissen 
en bekenden, uit de straat, uit de buurt, uit Nuenen.

Ook de volle kerk, mooie bloemen en vele kaarten hebben voor ons 
bevestigd dat mam niet alleen een grote rol in ons leven speelde, maar 
door velen uit Nuenen een graag gezien persoon was.

In het bijzonder de hulp en begeleiding die we van pastoor Hans Vossenaar 
tijdens de zalving van ma en in voorbereiding op- en tijdens de uitvaartmis 
heeft ons geholpen en gesterkt tijdens onze eerste stappen in het rouw-
proces. Ook voor de warme en liefdevolle begeleiding van Leonie van 
rouwcentrum Hans Raaijmakers willen we onze dank vermelden.

Bedankt!

Kinderen en kleinkinderen

Christian science
Christian Science, de Christelijke 
Wetenschap, werd in 1866 ontdekt 
door Mary Baker Eddy. Haar enige 
leerboek was de Bijbel. In haar boek 
Wetenschap en Gezondheid met 
Sleutel tot de Heilige Schrift gaf zij 
de volledige uitleg van Christian Sci-
ence en de toepassing er van.

De dienst van a.s. zondag heeft als the-
ma: ‘Leven’. Hierin komen o.a. passages 
uit de Bijbel aan de orde en bijbehoren-
de teksten uit Wetenschap en Gezond-
heid. Zoals: “God is het Leven, of de in-
telligentie, die de individualiteit en de 
identiteit, zowel van dieren als van 
mensen, vormt en in stand houdt.” 
Rond dit thema wordt er naar muziek 
geluisterd, gebeden en gezongen.
De dienst begint om 10.30 uur. Loca-
tie: Parkstraat 54 (congrescentrum 
BtB). U bent hartelijk welkom.
www.christianscience.nl

 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 14 jan. 18.30 uur: Géén viering 
in Nuenen maar: Gezinsviering met kin-
derkoor, St. Clemenskerk in Gerwen!
Zondag 15 januari 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties
Zondag 15 januari 11.00 uur: Berta 
Raaijmakers-van der Steen; Riky van 
Rooij-Schellekens; Nell Schoenmakers-
Bressers; Joop Sterenborg; Marie van 
den Reek-Bijsterveld; overleden ouders 
Jan en Miet Dijstelbloem-Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij-van 
de Kam; Piet Saris (vanwege verjaar-
dag); Harrij van der Velden en overle-
den ouders Duijmelinck-Bollen; Jan 
Ulijn; Gerardus Kluijtmans; Hendricus 
en Petronella Klomp-Relou en Peter; 
Frans Teunissen; Guido Landman.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jan van den 
Wildenberg, De Pinkart 20. Wij wensen 

Op 9 januari is rustig ingeslapen

Anna Sanders - van der Aalsvoort
Kinderen en kleinkinderen

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden

 

 

 

de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers werkgroepleden.

Misintenties
Riet van Mook; Lena Joosten-van 
Haandel; Ilse en Piet Renders.

Mededelingen
‘Driekoningen in Nederwetten’
Op 8 januari, het feest van Driekonin-
gen, hebben de misdienaartjes na de eu-
charistieviering achter in de kerk gecol-
lecteerd voor het werk van Zr. Bonnie 
en Pater Joosten. Zij hebben € 168,20 
opgehaald. Later terug in de sacristie 
hebben zij zelf het geld geteld en ze wa-
ren trots op het mooie resultaat.
Namens Zr. Bonnie en Pater Joosten heel 
hartelijk dank voor ieders gulle gaven.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 14 jan. 18.30 uur: Gezinsviering 
met kinderkoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 15 januari 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties voor beide vieringen
Drieka van de Tillaart en familie; Voor 

genezing van schoonzus Margriet; Riek 
van der Putten-Sanders; Piet en Lena 
Raaijmakers-van de Sande en hun zoon-
tje Antoon; Martje van Lierop-van der 
Maat; Overleden fam. Raaijmakers.

Mededeling
De opbrengst van de extra collecte van vo-
rige week zondag voor zuster Bonnie 
heeft in onze kerk € 140,80 opgeleverd. 
Heel hartelijke dank voor alle gulle gevers. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 15 januari: 10.00 uur. Voorgan-
ger: ds. C. Crouwel. In deze dienst wor-
den nieuwe ambtsdragers bevestigd. Er 
is jongerenviering in de jeugdruimte en 
er is kindernevendienst. Collecte voor 
het diaconaal werk in Nuenen. Na af-
loop is er koffie en thee in de Ontmoe-
tingsruimte. Elke donderdag is er Open 
Huis tussen 10.00 en 12.00 uur, waar ie-
dereen welkom is voor koffie en ont-
moeting met anderen. U kunt zo bin-
nenlopen. Onze kerk is elke zondag ge-
opend. 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 12 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 13 januari. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van het Doopsel van Onze 
Heer Jezus Christus. 
Zaterdag 14 januari. 08.30 uur H. Mis., 
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar; 
gedachtenis van H. Felix, martelaar. 
10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 15 jan. Tweede zondag na Drie-
koningen. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 16 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Marcellus I, paus en martelaar.
Dinsdag 17 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Antonius, abt. 
Woensdag 18 jan. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Prisca, maagd en mar-
telares. Begin van de Internationale Bid-
week voor de eenheid van de Christenen. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Informatieavond 
Oecumenische reis 
Zuid Engeland
Van maandag 18 september tot en 
met dinsdag 26 september organi-
seren de gezamenlijke kerken in 
Nuenen en de Lutherse kerk in Eind-
hoven weer een oecumenische reis. 
Dit keer naar Zuid Engeland.

Het reisprogramma is nog niet defini-
tief, maar nadert zijn voltooiing.
We zijn nog in overleg over het pro-
gramma met reisorganisatie SRC, die 
ook deze keer de reis zal verzorgen. 
Ons staat een reis voor ogen door een 
vriendelijk glooiend landschap, als een 
dwaaltocht door de geschiedenis. We 
brengen een bezoek aan het Darwin 
House om ons te verdiepen in de evo-
lutietheorie en gaan terug in de histo-
rie met bezoeken aan gotische kathe-
dralen, statige kastelen met hun prach-
tige landschapsparken en de duizenden 
jaren oude steencirkels.
Het belooft een interessante reis te 
worden langs oude vormen van chris-
telijke spiritualiteit, sagen en legenden, 
rond de volksverhalen, natuurgods-
diensten en de Keltische religie.
Heeft u interesse en wilt u meer weten 
dan bent u van harte welkom op de in-
formatieavond op donderdag 19 ja-
nuari om 19.00 uur in het parochie-
centrum, Park 55, te Nuenen.

Met diep respect en grote bewondering voor de geweldige wijze 
waarop hij zijn lichamelijk lijden heeft gedragen, geven wij bedroefd 

kennis van het overlijden van mijn lief, onze lieve vader, broer en opa

Henri Jules Plet 
 Paramaribo, 13 december 1938 † Geldrop, 4 januari 2017

Correspondentieadres: 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. Marianne Plet en kinderen

Aardappeleterssteegje 3, 5671 CV Nuenen

Het afscheid heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.
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SPORT
VOETBAL
EMK
Vrijdag 13 januari 
EMK 1 (zaal) - FC Eindhoven 6   20 55
Zondag 15 januari 
Nuenen 2 - EMK 1               12 00
Nuenen 3 - EMK 2               12 00

RKSV NUENEN 
Zondag 15 januari 
Nuenen VR2 - Nooit Ged  VR2   12 00
Nuenen VR1 - Nooit Ged  VR1   12 00
Nuenen 3 - EMK 2              12 00
RKSV Nuenen - Groene ster     14 30

KORFBAL
NKV 
Zondag 15 januari
PSV 2 - NKV 2                   14 35
Maastricht 1 - NKV 1            14 15

Programma

Uitslag Rikken 
RKVV Nederwetten 
6 januari
1e Prijs - Jack v.d. Broek 63 pt.
2e Prijs - Bert de Vries 60 pt.
3e Prijs - Bernard v. Genugten 54 pt.
4e Prijs- Twan Raaijmakers 51 pt.
5e Prijs- Ruud Beks 43 pt.

De volgende rikwedstrijd is vrijdag 20 
januari om 20.30 uur in Het Piet Ren-
ders Paviljoen.

Bernard de Louw winnaar 
eerste rik wedstrijd in 2017
Na een onderbreking vanwege de feestdagen en de jaarwisseling werd vrijdag 
j.l weer begonnen met het rikken bij de supportersclub van de RKSV Nuenen. 
Met een bezetting van tien speeltafels werd het nieuwe jaar goed in gezet.

Rikken

Er waren enkele nieuwe spelers die 
zich aangemeld hadden en als dan ook 
de laatst aangeschoven spelers zich 
steeds meer thuis gaan voelen en gaan 
mengen in de strijd om de ere prijzen, 
komt dit alleen maar ten goede van het 
spel. Voor de pauze was het Geert 
Bons die met goed spel en met een 
punten totaal van 84 verdiend de lei-
ding nam gevolgd door Jan Bertelink 
met 77 punten.
In het tweede deel van de wedstrijd na 
de pauze was het wederom Geert Bons 
die zijn score van de eerste ronde wist te 

verhogen naar 87, maar na de laatste 
wedstrijdlijsten geteld te hebben bleek 
dit niet voldoende en was het Bernard 
de Louw die met een totaal van 92 pun-
ten de eerste winnaar van 2017 zou 
worden en dit seizoen voor de tweede 
maal met de hoofdprijs aan de haal ging.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd gewonnen door Nico van de 
Linden

Uitslag vrijdag 6 januari
 1 Bernard de Louw  92 punten
 2 Geert Bons  87 punten
 3 Jan Bertelink   77 punten
 4 Peter de Louw  76 punten
 5 Wil Marguenie   74 punten
 6 Nico van de Linden  70 punten
 7 Willy van den Heuvel  68 punten
 8 Janes Tuhumury   63 punten
 9 Ria Hurkmans   47 punten
10 Gerard van Orsouw  46 punten

Vrijdag a.s. is alweer de volgende rik 
avond van 2017 bij de supportersclub 
van de RKSV Nuenen. Jong of oud, wel 
of geen talent, zoals gewoonlijk ieder-
een is ook dan weer van harte welkom.
Voor informatie bellen naar 06 10289797 
of 06 40320419.

Damesvoetbal Nederwetten 
viert 10-jarig bestaan
Deze maand is het tien jaar geleden dat het damesvoet-
bal in Nederwetten werd opgericht. Inmiddels zijn er 
twee dames- en twee meidenteams en een veterinnen-
team in de steigers.

Met een flinke strijdlust en enorm veel 
plezier wordt er al tien jaar iedere week 
gestreden voor een mooi resultaat. Dat 
dit zijn vruchten afwerpt, bewees het 
vaandelteam van de vrouwen in 2015 
door het kampioenschap binnen te ha-
len. Zij spelen nog steeds in de vierde 
klasse. 
Het tweede vrouwenteam houdt zich 
kranig staande in de vijfde klasse. Da-
mes 2 staat bekend als een heel spor-
tieve tegenstander in hun competitie. 
Een groot compliment.
De twee meidenteams van Juventud 
(de samenwerkende jeugdafdelingen 
van RKVV Nederwetten en RKGSV uit 
Gerwen) groeien ook gestaag. De oud-
ste meisjes uit het team MO19, nu spe-
lend in de Hoofdklasse, zullen volgend 
jaar de stap naar het seniorenvoetbal 

maken, maar de nieuwe generatie mei-
den staat al klaar om hun plek bij Ju-
ventud over te nemen. Er loopt dus vol-
op talent rond op de Wettense velden.

Veterinnen
Veel leden van de huidige damesgroep 
zijn er al vanaf de start bij en dat bete-
kent dat zij inmiddels de 30 naderen of 
daar al overheen zijn. Daarbij komt kij-
ken dat een aantal leden al moeder zijn 
en die zorg op zondag is moeilijk te 
combineren met een voetbalcarrière. 
Daarom zal er vanaf volgend seizoen 
gestart worden met een veterinnen-
team. Dit team zal in het teken staan 
van plezier en fair-play, met wekelijkse 
trainingen en maandelijkse wedstrij-
den op vrijdagavond in een kleinere 
competitie.

Voetbal
Nieuwjaarstoernooi     
en receptie RKGSV
Afgelopen zaterdag werd er bij RKGSV Gerwen voor de tweede keer het se-
nioren mix nieuwjaarstoernooi georganiseerd. Voor het toernooi kon be-
ginnen zijn door een aantal vrijwilligers de lijnen sneeuwvrij gemaakt zodat 
er ‘s middags afgetrapt kon worden. Ondanks het weer was er toch een goe-
de opkomst waardoor er 7 teams van 7 man konden gaan strijden om de eer 
en een aantal consumptiebonnen. 

Sander van Beek Clubmens 2016 RKGSV

Na afloop van het toernooi was er in 
de kantine de jaarlijkse nieuwjaarsre-
ceptie waarbij Sander van Beek werd 
uitgeroepen tot clubman van het jaar. 
Ook was er nog een loterij waarbij 
mooie prijzen werden weggeven. 
Sander gefeliciteerd met je benoe-
ming, organisatie bedankt voor het 
toernooi en Tonnie van der Heijden, 
Amateurvoetbal Eindhoven, Bram 
Daams, Peer Kamsma, Café Ons Dorp, 
Café Rene, Grillroom Adana, de Goes-
ting, Albert Heijn Parkstraat en Sport-
shop Laarbeek bedankt voor het be-
schikbaar stellen van de mooie prijzen!

Clubmens 2016 RKGSV
Op 7 januari is de nieuwjaarsreceptie 
van RKGSV gehouden. Dit jaar is voor-
afgaand aan de receptie een voetbal 
mix toernooi gehouden. Dit toernooi 
werd druk bezocht. Om 18.30 uur 
heeft de voorzitter Pim Kuijten de aan-
wezigen toegesproken. Aansluitend 

werd de clubmens 2016 bekend ge-
maakt. Clubmens 2016 van RKGSV is 
Sander van Beek.
 
Sander is al jaren vrijwilliger bij 
RKGSV. Hij is leider en trainer van de 
dames. Sinds 1 juli is hij hoofd van de 
activiteitencommissie. Ook is hij ver-
zorger van de selectie. 
Al met al maakt hij vele uren binnen 
RKGSV. Iets waar de vereniging trots 
op is.

14 jubilarissen bij RKSV Nuenen
Tijdens de zeer drukbezochte nieuwjaarsreceptie van RKSV Nuenen afgelopen 
zondag 8 januari, werden maar liefst 14 jubilarissen gehuldigd. Allen vanwege 
hun lange, soms zeer lange lidmaatschap van de vereniging. Op de foto’s hebben 
de jubilarissen die 50 en 60 jaar lid van RKSV Nuenen zijn, hun oorkonde en bloe-
men ontvangen van voorzitter Henry van Vlerken. Naast hen werden ook de le-
den die 25 en 40 jaar lid zijn, in het zonnetje gezet. RKSV Nuenen, in 2016 wat 
betreft ledenaantal over de 1400 gegaan, is dankbaar voor zoveel trouwe leden 
binnen haar vereniging.

De Boemerang  -  NKV  13-22

Winst voor NKV 1     
in eerste duel van 2017
NKV 1 moest aantreden tegen De Boemerang 1 in Schijndel voor de eerste 
wedstrijd van 2017, en ook de eerste wedstrijd met de nieuwe kleding. De 
selectie van NKV is dankzij de nieuwe sponsor, Morssink Bouwmaterialen, 
geheel in het nieuw gestoken. 

Uit de uitslagen kwam naar voren dat 
De Boemerang een erg wisselvallig 
team is, met hier en daar een hoog 
doelpuntenaantal maar ook uitslagen 
met weinig scores. NKV wist dus niet 
wat ze kon verwachten en besloot om 
zo fel mogelijk te beginnen aan de 
wedstrijd met in het achterhoofd dat 
directe concurrent Dordrecht 1 de dag 
ervoor verloren had.
Dit was dus het juiste moment om een 
gat van 4 punten te slaan op de concur-
rentie op weg naar het kampioenschap. 

NKV begon voortvarend aan de wed-
strijd door binnen 10 minuten met 2-7 
voor te komen. Met goed aanvallend 
spel en een hoog scoringspercentage 
werd de Schijndelse hoop op een stunt 
snel de kop in gedrukt. De Boemerang 
probeerde met fysiek spel zand in de 
motor te strooien, maar dat mocht niet 
baten. NKV ging door met scoren en 
ging de rust in met een stand van 4-14 
in het voordeel van de Nuenenaren. 

Tijdens de rust werd besproken dat 
NKV vooral door moest gaan met het 
goede spel en zich niet mee moest la-
ten slepen door het erg chaotische spel 
van de tegenstander. 
NKV begon erg twijfelachtig aan de 
tweede helft, met scores over en weer 
en het niet spelen van het eigen spelle-
tje door NKV, dacht de tegenstander 
nog een kans te kunnen maken op een 
stunt tegen de koploper. Scores wer-
den uitgewisseld tot een stand van 
8-18.  De Boemerang vocht tegen de 
klok maar de hoop begon weg te ebben 
bij de tegenstander en bij NKV begon 
het spelletje juist weer te lopen. De 
scheids floot af bij een stand van 13-22 
in het voordeel van NKV.

NKV 1 is momenteel koploper met 
een voorsprong van 4 punten op de 
nummer 2 in de poule. Volgende week 
wordt NKV verwacht in Maastricht 
om een wedstrijd te spelen tegen de 
hekkensluiter van de competitie.

60 jaar lid: Antoon Hurkmans, Frans Smulders, Joop v/d Heuvel. Fotografie Noud Rooijackers

50 jaar lid: Hennie Noyen, Leo Arts, Frans van Grootel. Fotografie Noud Rooijackers

KorfbalCabaret Marlon 
Kicken
  
14 januari staat Marlon Kicken in 
Ons Tejater in Lieshout met zijn 
voorstelling BaKo. BaKo staat voor 
verschillende dingen: Bacardi Cola, 
een gereedschap waarmee je alles 
kunt fixen, een baancommissaris en 
nog veel meer.

Cabaretier Marlon Kicken staat be-
kend om zijn zelfspot, herkenbare ver-
halen en improvisatietalent. Hij werd 
geboren in Willemstad op Curaçao, 
maar groeide op in Aarle-Rixtel. In 
2009 werd hij bekroond met zowel de 
jury- als publieksprijs van de Culture 
Comedy Award (de prijs voor beste 
stand-up comedian van de Benelux). 
Aanvang 20.30 uur in de theaterzaal van 
het Dorpshuis. Entree € 12,50 (incl.1 
consumptie). Kaarten zijn verkrijgbaar 
in het Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lies-
hout. Reserveren kan via www.vierbin-
den.nl/onstejater of tel. 0499-422878 
(maandag t/m donderdag na 13.00 uur 
en vrijdagavond na 18.00 uur).

Repair Café Laarbeek
Op woensdag 18 januari organiseert 
RCL weer een middag waar men te-
recht kan met defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels, 
fietsen e.d.. Dit vindt plaats in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Info 06-58842046.



BIJ AANKOOP VAN 
4 ATAG APPARATEN, 
EEN ATAG 
VAATWASSER 
CADEAU!* 

 

Bezoek nu een van onze vijf 
inspirerende keukenshowrooms.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E
STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

S O M E R E N - E I N D
BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

B E R G E I J K H E E R L E N T I L B U R G

SOMEREN 
A.S. ZONDAG

GEOPEND
VAN 12.00 TOT 

17.00 UUR

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

Nuenen-Zuid 
(omg. Het Puyven ± 160 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

Pronkzitting  2017
C.V. de Dwersklippels
10, 11, 17 en 18 februari 2017

Aanvang 20.00 u. Zaal open 19.00 u.  
Theaterzaal het Klooster in Nuenen
Entree: Zaal € 12,50  en Balkon € 5,-

Kaartverkoop
Alleen via het internet:

www.dwersklippels.nl/kaartverkoop

Programma
Met o.a. Dansgardes, Blaospoepers, 

Oud Prinsen, Jasper van Gerwen, 
van Binsbergen Trio, S.C. 't Eenoodje,

Marco Swiggers, Andy Marcelissen,
Harrie Sijbers, KUUB

en Rob Scheepers!

Presentatie Femke Arts
& Mirte Peters

www.dwersklippels.nl

1 BETALEN
2 HALEN

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders 
Schoenen 
Nuenen

*zie voorwaarden in de winkel

Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara 
veel dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend 
zijn. Door te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar 
zelfvertrouwen met danspassen vooruit. Als je zo ziek bent 
als kleine Sara, heb je dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s zelfvertrouwen 
gaat met danspassen 
vooruit
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