
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
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

RKVV Nederwetten 
Dames afdeling 
viert 10 jarig 
bestaan

HUIS KOPEN?

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com
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In Memoriam Antoon van der Linden

‘een leven lang leren’

Antoon, geboren als boerenzoon op 
het Eeneind stond jaren midden in de 
Nuenense gemeenschap, hij was be-
kend en geliefd bij velen en betekende 
veel voor het Nuenense (verenigings)
leven. Zo bouwde hij al in de Tweede 
Wereldoorlog radio-ontvangers om 
de Nuenense bevolking naar Radio 
Oranje te kunnen laten luisteren en 
maakte hij later, samen met zijn vriend 
en mentor meester Peeters vele films 
over het Brabantse en meer specifiek 
het Nuenense leven.
Zo richtte hij ook het Missiethuisfront 
op en organiseerde hieromheen jaren-
lang de Fancyfairs in het Klooster om 
geld in te zamelen voor de missiona-
rissen. Hij werd voorzitter van de 
meisjesschool en samen met zijn zwa-
ger Willy startte hij na de oprichting 

van de Dwèrsklippels het jeugdcarna-
val op. Jarenlang was de Vank op de 
maandag- en dinsdagmiddag het uit-
verkochte middelpunt van het Nue-
nense carnaval.

Antoon bleek een leraar in hart en ziel. 
Hij was niet in de wieg gelegd als boer 
en hij koos dan ook voor een studie 
elektrotechniek. Tot op hoge leeftijd 
bracht hij onder het motto ‘een leven 
lang leren’ als leraar, directeur en spre-
ker velen de interesse van techniek bij.
In zijn vrije tijd was hij jarenlang (poli-
tiek) redacteur van onze krant en ook 
dit deed hij met hart en ziel totdat de 
toenmalige burgemeester hem ver-
bood nog langer naar waarheid ver-
slag uit te brengen van de gemeente-
raadsvergaderingen. Hij uitte daarna 
zijn politieke visie jaarlijks in een met 
zorg gemaakte carnavalswagen die 
meereed in de optocht.

Antoon, groot liefhebber van muziek, 
speelde lange tijd in de door hem op-
gerichte bigband Pointwood uit Hel-
mond, waar hij een aantal jaar woonde. 
De laatste jaren van zijn leven bracht 
hij door in een woning van Archipel 
Akkers aan de Pieter Dekkerstraat en 
wandelde hij zo vaak als kon door zijn 
geliefde Nuenen. De blijken van waar-
dering voor Antoon waren groot, zo 
werd hij ridder in de Orde van Oranje 
Nassau en kreeg hij een Pauselijke on-
derscheiding in de vorm van Ridder in 
de Orde van Sint Silvester.

Schaatsen bij de molen: 
voorlopig droom of 
binnenkort werkelijkheid?
Door Caroline van Nes

odra de weersvoorspelling een aantal dagen vorst aangeeft, slaat bij 
menigeen de schaatskoorts toe. Voor sommige mensen is schaatsen 
op natuurijs het mooiste dat er is. Ook in Nuenen is begonnen met de 
voorbereidingen, op het terrein bij de molen. In de winter van 2009-

2010 kon er voor het eerst geschaatst worden op een van de mooiste plekken 
van ons dorp. Drie jaar achter elkaar kon jong en oud zich uren vermaken op 
de ijsbaan en in de grote koek-en-zopietent waren heerlijke warme chocola-
demelk, glühwein en een broodje knakworst verkrijgbaar. De afgelopen 
dagen is het behoorlijk koud, dus de koppen zijn weer bij elkaar gestoken en 
het veld is onder water gezet, in de hoop op een mooie, gladde ijsbaan.

“Het is alweer een paar jaar geleden 
dat er kon worden geschaatst”, begint 
Dick Schoneveld, een van de leden 
van Stichting Oud Prinsen Goede 
Doelen, die de ijsbaan heeft opgericht. 
“Dat was in 2013, dus we hopen dat 
het weer nu meewerkt en het een paar 
nachten achter elkaar flink vriest.” Jan 
Arts, tijdelijk ijsmeester, vult aan: “In 
het midden ligt een eiland en ook daar 
moet het ijs dik genoeg zijn, aan de 
randen is het vrij snel dicht, maar het 
moet wel overal veilig zijn”. Toen ze in 
2009 begonnen op de huidige plek was 
het een omgeploegd stuk grond met 
een dijkje, dat ze lieten vollopen met 
water. “Maar dat was niet geëgali-
seerd”, zegt Jan, “dus op de ene plek 
stond misschien wel zestig centimeter 
water en achter twee en we hadden 
ook last van dijkdoorbraken, zodat ’s 
nachts de halve vijver weer leeg liep. 
Nu kunnen we er om lachen, maar 
toen echt niet. Uiteindelijk is er toch 
wel een week op geschaatst”. 

Inmiddels is ook Fons Linders aange-
schoven, hij is de grote initiatiefnemer. 
“Eigenlijk is het allemaal begonnen 
toen de kerk op het Andriesplein was 
afgebroken, het ging vriezen en de 
brandweer het plein onder water had 
gezet. Daar kwam toen zoveel volk op 
af, dat ik zei dat gaan we volgend jaar 
eens serieus aanpakken. Toen zijn we 
het huidige terrein gaan uitdiepen, 
hebben een vergunning aangevraagd 
en in ons tweede seizoen konden we 
precies één dag schaatsen. Jan: “Dat 
was op 5 december. Hadden we alles 
opgebouwd, verlichting aangelegd en 
de volgende dag regende het en was 
het voorbij. We dachten het is pas het 
begin van de winter, maar helaas kon 
het dat jaar niet meer.”
Wat komt er allemaal bij kijken, wat 
gebeurt er wanneer een langere vorst-
periode wordt voorspeld? Fons: “We 
beginnen met het uit elkaar trekken 
van de molshopen en we maaien er 
nog een keer overheen. De kanten 

worden met de hand gemaaid, al het 
gras moet weg, er mag geen lucht bij 
komen. Dan gaan we de pomp opha-
len en sluiten we die aan op de put op 
het terrein. Afwachten of het doorgaat 
en zo ja dan volgt de rest”. En dat houdt 
in dat de tent wordt opgezet, hout-
snippers er in, hekken voor de fietsen-
stalling en toiletten worden neergezet. 
En er wordt een schema gemaakt voor 
de koek-en-zopie. Die is in principe 
van 10 uur ‘s morgens tot 22.00 uur ’s 
avonds geopend en op een drukke dag 
staan er zo zes of zeven mensen tege-
lijk te werken, dus dat vergt een strak-
ke planning voor de bezetting. Elke 
avond wordt het slijpsel weg geveegd 
en wordt er nieuw water op de baan 

gespoten, zodat de volgende dag het 
ijs zo mooi mogelijk is.
“De opzet is van het begin af aan ge-
weest dat de ijsbaan voor iedereen 
gratis toegankelijk is”, vertelt Dick. 
“De koek-en-zopietent wordt bemand 
door vrijwilligers; Oud Prinsen en hun 
partners en wie mee wil helpen. Veel 
zaken worden gesponsord, of tegen 
inkoopprijs, waardoor we zo weinig 
mogelijk kosten hebben. We hebben 
geïnvesteerd in de ringleiding om de 
baan heen, om het water op verschil-
lende plaatsen op de baan te kunnen 
pompen en er staan nu permanent 
vier lichtmasten. De opbrengst van de 
koek-en-zopie gaat altijd naar een 
goed doel. Omdat we geen winstoog-

merk hebben, is de middenstand ook 
graag bereid om mee te werken. En 
het is natuurlijk ook een aanwinst 
voor Nuenen.” 
Jan kijkt naar het weerbericht op zijn 
telefoon: “Het verandert echt per uur 
momenteel. Nu wordt er weer gezegd 
dat het komend weekend -7 wordt ’s 
nachts.” Er zijn drie tot vier nachten 
strenge vorst nodig om open te kun-
nen gaan. Fons sluit af : “Vrijdag of za-
terdag op zijn vroegst, maar we bekij-
ken het per dag”.
Voor meer informatie over de ope-
ningstijden zie de Facebookpagina IJs-
baan Oudprinsen Nuenen.

De liefde en kennis die Antoon heeft 
gedeeld leven voort in zijn familie, die 
hem nog steeds een zeer warm hart 
toedragen.

Op 14 januari overleed, op 90-jarige leeftijd, Antoon van der Linden. Nue-
nen verliest hiermee een wijs en sociaal zeer bewogen man.

Wil jij collecteren 
voor het 
Reumafonds?
Geef jij 2 uurtjes van je tijd aan het 
Reumafonds? Om reuma ooit te gene-
zen is veel onderzoek nodig, en dus 
geld. Een belangrijke inkomstenbron 
om onderzoek mogelijk te maken is de 
jaarlijkse collecteweek. Meehelpen? 
Neem dan contact op met regiocoör-
dinator Nancy den Ouden, 06-
22290024 of n.denoudsten@reuma-
fonds.nl. De collecteweek is van 13 
t/m 18 maart. Alvast bedankt!

Doet u mee aan NLdoet 2017?
 
Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart NLdoet, samen met dui-
zenden organisaties in het land. Dit is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert men-
sen om vrijwilligerswerk te gaan doen. In de editie van 2016 waren 350.000 
Nederlanders actief bij meer dan 9.200 klussen, een recordaantal. 

Wilt u een dagdeel als vrijwilliger hel-
pen of heeft uw organisatie nog een 
leuke klus? Op de website www.nl-
doet.nl kunt u de klussen aanbieden of 
reageren om te helpen. Binnenkort 
hopen wij hier ook veel klussen uit 
Nuenen te zien!
Organisaties die een klus aanmelden 
kunnen een subsidie aanvragen voor 
bijvoorbeeld klusmaterialen. Kijk voor 
de voorwaarden op www.nldoet.nl 
onder "financiële bijdrage". Deze aan-
vraag moet uiterlijk 31 januari binnen 
zijn bij het Oranjefonds. Tevens vindt 
u hier handige tips voor het organise-
ren van een vrijwilligersklus. 
 

LEV Groep ondersteunt NLdoet door:
•	 organisaties	 te	 adviseren	 die	 een	

klus willen aanbieden en/of te hel-
pen bij de subsidieaanvraag;

•	 mensen	(individueel	of	als	groep)	te	
helpen om tijdens NLdoet een pas-
sende klus te vinden.

Wilt u gebruik maken van ondersteu-
ning van de LEV Groep, neem dan 
contact op met: Ismene Borger, email: 
ismene.borger@levgroep.nl of tele-
foon: 06-43119415.

Z



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

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

AFVALWEETJE

Let op, de GFT+E inzameling is gewijzigd in 2017! 
Kijk op uw afvalkalender (afvalkalender.nuenen.nl) Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

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.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 10	januari	2017	 Nieuwe	Dijk	2,	5674	PD	-	het	realiseren	van	
   een erfverharding (RO, afwijken van de 
   bestemming);
•	 10	januari	2017	 Parkstraat	25A,	5671	GD	-	het	wijzigen	van	
   het gebruik ten behoeve van het vestigen van 
   een restaurant (RO, afwijken van de 
   bestemming);
•	 11	januari	2017	 Egelantierlaan	31,	5672	XJ	-	het	verbouwen	
   van de woning (BOUW).

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

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

•	 Aanvrager	R.K.S.V.	Nuenen	D1	voor	het	inzamelen	van	lege	sta-
tiegeldflessen In Nuenen Oost en Nuenen Zuid op 8 april 2017 
t.b.v.	een	toernooi	in	Engeland	van	RKSV	Nuenen	JO15-2	op	15	
en 16 april 2017;

•	 Aanvrager:	Oranje	Comité	Nuenen	voor	het	organiseren	van	een	
oranjemarkt, kinderoptocht en andere voor kind en gezin geori-
enteerde activiteiten op 27 april 2017 t.g.v. de viering van Ko-
ningsdag;

•	 Aanvrager:	Musicalgroep	Kapsones	om	te	flyeren	op	1	en	8	april	
2017 t.b.v. de promotie van de musical “Lekker wel, lekker niet” 
die in de periode van 14 tot en met 16 april 2017 in Het Klooster 
plaatsvindt.

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

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

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:
•	 12	januari	2017	 Papenvoortse	Heide	4A,	terreinen	in	de	na-
   bijheid, 5674 SL - tijdelijk wijzigen van het 
   gebruik ten behoeve van het evenement 
   “Samengestelde wedstrijd voor de paarden-
   sport” op 15 juli 2017 (RO, afwijken van de 
   bestemming);

COMMISSIEVERGADERINGEN IN JANUARI
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen, deze ver-
gaderingen zijn in de commissiekamer in het gemeentehuis, aanvang 
19.30 uur.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsin-
formatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis. 

24 januari 2017 Commissie Ruimte
•	 Bomenbeleidsplan	
•	 Bomenverordening	
•	 Vaststellen	bestemmingsplan	‘Kapperdoes-tuincentrum’	
•	 Vaststellen	van	het	bestemmingsplan	‘Mauritsgaarde	4’	
•	 Kader	 Grondprijzen	 en	 Exploitatiebijdragen	 2017	 Verhoging	

krediet Europalaan HOV2

25 januari 2017 Commissie Samenleving, deze commissievergade-
ring gaat niet door

26 januari 2017 Commissie ABZFin
•	 Ontwerp	 Regionaal	 Risicoprof iel	 Veiligheidsregio	 Brabant-

Zuidoost 2017

AFVALSTOFFENHEFFING    
NIET MEER VIA BRABANT WATER 
Tot en met 2016 betaalde u afvalstoffenheffing aan Brabant Water. 
U ontvangt voortaan van de gemeente een aanslag. Hierop staat 
dan de WOZ-beschikking, eventuele OZB en de afvalstoffenheffing 
voor 2017. 
De rioolheffing blijft u zoals gewoonlijk aan Brabant Water betalen. 
Daar verandert niets aan.

Afvalstoffen en reinigingsrechten
De gemeente moet huishoudelijk afval ophalen. Hiervoor betaalt u 
een vast recht. Ieder huishouden moet vastrecht voor de afvalstof-
fenheffing betalen. Het vastrecht bedraagt dit jaar € 107,04. Naast 
dit vastrecht moet u ook betalen voor het ledigen van de afvalcon-
tainers of het gebruik maken van de ondergrondse containers. 
Deze ledigingen worden achteraf in rekening gebracht. Begin 2018 
ontvangt u hiervoor een aanslag. 

U gaat verhuizen? 
Een verhuizing binnen de gemeente in de loop van het belastingjaar 
heeft geen invloed op uw aanslag. Als u naar een andere gemeente 
verhuist dan wordt de aanslag automatisch door de gemeente aan-
gepast. 
Bedrijven die huishoudelijke afvalstoffen door de gemeente laten 
afvoeren betalen ook het vastrecht reinigingsrechten van € 107,04. 
Over dit bedrag moet ook nog BTW betaald worden. 
Bedrijven die geen huishoudelijk afval aanbieden betalen geen af-
valstoffenheffing of reinigingsrechten.

Mijn overheid
U kunt voortaan de aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal 
ontvangen. Meldt u zich daarvoor aan bij “Mijn overheid” via www.
mijnoverheid.nl.

Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op met een van onze medewerkers. Wij zijn 
bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 
via telefoonnummer (040) 2631 631. Op vrijdag zijn wij van 08.30 
tot 12.30 via hetzelfde telefoonnummer bereikbaar.

BRENG TUINAFVAL GRATIS NAAR ÉÉN 
VAN DE GROENBAKKEN IN UW BUURT
Zodra de bladkorven verdwijnen, worden er op 13 plekken in Nue-
nen groenbakken geplaatst waar u gratis uw tuinafval kunt brengen. 

•	 13	januari	2017	 De	Huufkes	18,	5674	TM	-	het	uitbreiden	
   van een bedrijfsgebouw (BOUW en RO, 
   afwijken van de bestemming).
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op 
basis van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
met 6 weken verlengd:
•	 Dubbestraat 2, 5674 AE: het realiseren van een zorgwoning in een 

bestaande woning, de beslistermijn is verlengd tot 27 februari 2017. 

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
BRANDVEILIG GEBRUIK 5 BASISSCHOLEN 
EENBES
De locaties zijn:
•	 Jacobshoek	5
•	 Heikampen	3
•	 Jacob	Catsstraat	1
•	 De	Koppel	1
•	 Heuvel	5

Ontwerp omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 11 januari 
2017 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan de aanvragen 
om omgevingsvergunningen voor de activiteit: ‘brandveilig gebruik 
van de bestaande bebouwing’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel d Wabo) 
op de volgende percelen:
•	 Jacobshoek	5	/	deze	aanvraag	is	geregistreerd	onder	nummer	

N-HZ-2016-0149.
•	 Heikampen	3	/	deze	aanvraag	is	geregistreerd	onder	nummer	

N-HZ-2016-0150
•	 Jacob	Catsstraat	1	/	deze	aanvraag	is	geregistreerd	onder	num-

mer N-HZ-2016-0148
•	 De	Koppel	 1	 /	deze	aanvraag	 is	 geregistreerd	onder	 nummer		

N-HZ-2016-0147
•	 Heuvel	 5	 /	 deze	 aanvraag	 is	 geregistreerd	 onder	 nummer	 	

N-HZ-2016-0146
Alle adressen bevinden zich binnen de gemeenten Nuenen en betref-
fen een update van het brandveilig gebruik van 5 basisscholen.

De ontwerp omgevingsvergunningen liggen met ingang van 20 ja-
nuari 2017 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis. 
U kunt de ontwerp omgevingsvergunningen inzien tijdens de ope-
ningstijden bij de receptie van het gemeentehuis. 

Tijdens de inzage termijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur 
schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welke ontwerp omgevings-
vergunning en op welke onderdelen van de desbetreffende ontwerp 
omgevingsvergunning de zienswijze betrekking heeft. Voor het in-
dienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken 
via telefoonnummer (040) 263 16 99.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN 
BIJZONDERE WETTEN
Besluiten op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Vrienden	van	het	Eeneind	is	toestemming	verleend	voor	het	

afsluiten van het wegdeel Eeneind, tussen Kruisakker en Den 
Binnen tijdens het kindercarnaval op 27 februari 2017 in en om 
zaal de Bakkerij aan Eeneind (verzenddatum 11 januari 2017);

•	 aan	blaasband	De	Klippeleaters	zijn	ontheffingen	verleend	voor	
het organiseren van het “Ameezing carnaval” op zondag 26 fe-
bruari 2017 in het Park (verzenddatum 11 januari 2017);



 

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 3 : geldig maandag 16 t/m zaterdag 21 januari 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood 
Donker meergranenbrood 
broodevol zaden & pitten. 
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
Luchtige kaneelcake met appelblokjes 
   € 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
voor zijn vak!!!

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

Shoarma Pakket 
500 gram vlees - 5 broodjes - saus ............6,95
Bij 150 gr. Achterham
100 gr. Sellerie salade ................ gratis
4 Kalfs 
braadworsten ............6,00
100 gr. Zeeuws Spek +
100 gr. Boterhamworst .............2,45
Kalfs Entrecôte
100 gram  ................................................2,95
Bij overheerlijke Eendenborstfilet
een doosje Kwarteleieren ........ gratis
Struisvogel 
biefstuk
100 gram  ................................................2,95

weekaanbiedingen 
donderdag 19 t/m woensdag 25 januari

Zuurkool panklaar 
 1/2 kilo 0,79
Kastanje champignons       
pan klaar   per bakje 0,99
Verse vijgen      

per stuk 0,79
Gekookte bieten     

1/2 kilo 0,99
Crispy salade
salade  250 gram 1,79
Perssinaasappels

12 stuks 1,99

KOOPJE

Locatie Oude Bossche Baan - vmbo basis, kader en mavo:
maandag 30 januari 2017 van 17.00 tot 21.00 uur
dinsdag 31 januari 2017 van 17.00 tot 21.00 uur
woensdag 1 februari 2017 van 13.00 tot 16.00 uur

Locatie Henegouwenlaan - (t)vwo - (t)havo - (t)mavo:
maandag 30 januari t/m vrijdag 3 februari 2017

Van maandag 23 januari t/m vrijdag 27 januari kunt u tijdens kantooruren telefonisch een 
afspraak maken op tel: 040-264 53 64 (Oude Bossche Baan) of 040-264 57 77 (Henegouwenlaan).

Meer informatie 
Kijk op www.stedelijkcollege.nl of download onze gratis app.

Aanmelding leerlingen 
met extra ondersteuning

OPEN
DAGEN
27 EN 28
JANUARI

Stijl
dansen-Salsa-Rock ‘n Roll

BEL NU 06 - 55 14 05 01
Vraag naar onze folder voor andere dagen en plaatsen

www.dansschoolhellendoorn.nl

OPEN DAG
ZONDAG

5 FEBRUARI
19.00 UUR
SOMEREN
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BALLROOM
 • LATIN • SALSA • ROCK & ROLL • TROUW

CURSUS • SENIORENDANS 

• KINDERDANS 6-11 • JEUGD • PAREN • ALLEENSTAANDEN •

Elke zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur 

DANSAVOND
(ook voor niet-leden)

DANSLES

START
NIEUWE LESSEN

Ook privéles 
en workshop 

aan huis!

HEEZE  
Nieuw: Café/Zaal de Brug
Aanvang Donderdag 2 febr.
18.00 uur: Hip Hop / Breakdance
19.00 uur: Zumba
20.00 uur: Stijldansen Beginners
21.00 uur: Salsa, Merenque Beginners

VALKENSWAARD
Zaal Maenen
Aanvang Woensdag 8 febr.
19.30 uur: Paren Vergevorderden
20.30 uur: Paren Zilver (Zaal 1)
20.30 uur:  Alleengaanden    
 Beginners
21.00 uur: Paren Gevorderden
20.00 uur: Salsa Beginners (Zaal 2)

NUENEN
Café/Zaal René
Aanvang Dinsdag 31 jan.
19.00 uur: Rock & Roll / Swing
20.00 uur: Stijldansen Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners

HELMOND
TOV gebouw
Aanvang Woensdag 1 febr.
19.30 uur: Salsa Beginners
20.30 uur: Stijldansen Beginners
21.30 uur: Rock & Roll / Swing /
 West Coast facebook.com/

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

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



Dorpsstraat 95 Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   info@lenssenmannenmode.nl   |   www.lenssenmannenmode.nl

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

KORTING*
2 stuks
40%

3 stuks
50%

1 stuk
30%

DIVERSE ARTIKELEN 
APART AFGEPRIJSD 

VAN 30%
TOT 70%

ZATERDAG 28 JANUARI 
09.30 - 14.00 UUR

 www.commanderijcollege.nl

OPEN DAG

OPEN DAGEN 
zaterdag 21 januari en zondag 22 januari 

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

OOK BUITENPOTTEN EN PLANTEN

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

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

Nuenen-Zuid 
(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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen
040-2831774 | www.wildenberg.nl

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks 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 en 
Caroline van Nes.
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

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woon-
achtig is.

Het betreft: de heer J.A.F.G. de Jong, geboortedatum 21-10-1992

Bezwaarschrift:
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes 
weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan 
een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevon-
den, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. 
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste be-
vatten:

•	 de	naam	en	het	adres	van	de	indiener
•	 de	dagtekening
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	bezwaar	

gericht is
•	 de	gronden	van	bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. 
Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank 
Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. 

ADDENDUM SECTORALE STRUCTUUR-
VISIE WONEN (WOONVISIE) 2013-2020 
VASTGESTELD
Op 10 november 2016 heeft de gemeenteraad de ‘Sectorale struc-
tuurvisie Wonen (Woonvisie) 2013-2020’ op onderdelen gewijzigd. 
De structuurvisie bevat de hoofdzaken van het door de gemeente 
te voeren beleid op het gebied van wonen en volkshuisvesting. Tegen 
een structuurvisie staat geen bezwaar of beroep open. De aange-

•	 aan	Oranje	Comité	Nuenen	c.a.	(afd.	Gerwen)	zijn	vergunning	
en ontheffing verleend voor het organiseren van een optocht 
door het centrum van Gerwen en activiteiten op het Heuvelplein 
t.g.v. Koningsdag in Gerwen op 27 april 2017 op het Heuvelplein 
(verzenddatum 16 januari 2017);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	
i.v.m. een Miss Grand Verkiezing Nederland op 29 januari 2017 
in een tent op het achterterrein aan Collse Hoefdijk 24 (verzend-
datum 17 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.

EMIGRATIE NAAR ONBEKEND ADRES
Het college van Nuenen maakt bekend dat uit onderzoek gebleken 
is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres 
waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn 
persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. 

paste versie van de Woonvisie is raadpleegbaar via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. De structuurvisie en het vast-
stellingsbesluit kunnen rechtstreeks worden ingezien via de vol-
gende deeplink:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.SVWoonvisie201301-D002

Nuenen, 19 januari 2017
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

WIJZIGING TARIEVENTABEL:   
KOSTEN RIJBEWIJS
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nue-
nen maakt het volgende bekend: 

Op 10 januari 2017 is de 3e wijziging van de tarieventabel beho-
rende bij de Legesverordening 2017 vastgesteld. De wijziging betreft 
alleen het tarief van het rijbewijs. 

De Legesverordening met bijbehorende tarieventabel is opgenomen 
in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverorde-
ningen. Deze documenten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie 
in het gemeentehuis. Binnenkort zijn ze op de website van de ge-
meente te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op de landelijke website 
www.overheid.nl

Tja 2017 begint in de gemeente Nuenen weer met onduidelijkheid, dat belooft wat voor de 
rest van het jaar.
Ik kwam er gisteren bij toeval achter dat de afvalstoffenheffing en verdere belastingen die 
via Brabant Water geïnd werden nu via de gemeente zullen gaan lopen. Ik had Brabant 
Water gebeld omdat mijn maandbedrag ineens veel lager was. Deze vertelde mij dat de 
kosten voor de gemeente en afval voortaan via de gemeente zal lopen. Dus gemeente ge-
beld om informatie. Daar was de uitleg dat er nog geen beslissing over was genomen 
maar dat er in februari een brief naar de inwoners zou komen ........ Het gaat in mijn geval 
om kosten van ongeveer 50 euro per maand dus op jaarbasis gaat dat over een flink be-
drag. Hopelijk komt er een regeling per maand want bv in 3 of 4 keer betalen zal voor mij 
en ik denk voor veel mensen niet haalbaar zijn. Vreemd en jammer dat de communicatie 
naar de inwoners zo laat pas wordt gedaan. Dan meteen maar hopen dat de tarieven la-
ger zullen zijn en de milieustraat net als in omliggende gemeentes gratis wordt.

Laura Mariën Wiersma, Vosseveld 9, 5673LR Nuenen

Ik weet niet hoe andere mensen het hebben ervaren, maar de veel toegejuichte Hoog-
waardig Openbaar Vervoer valt erg veel tegen, volgens onze ervaring.
In de wintertijd gebruikt één van onze zonen de bus vaak om naar school te gaan, zodat 
hij alle extreme weersomstandigheden makkelijk kan vermijden. Hij neemt de bus op de 
halte Kerkstraat (voorheen Europalaan) en stapt uit vóór de deur van het Novalis: het leek 
een prima oplossing en het ging redelijk goed totdat de zogenoemde HOV zijn dienst be-
gon in medio december. Al vanaf de eerste dag begonnen de vertragingen. Bovendien, 
ondanks er meer bussen per uur zijn, komen de bussen altijd bomvol: er is nauwelijks 
ruimte om in te stappen, zelfs via de achterdeur.
Na de kerstvakantie is de dienst niet verbeterd; integendeel, is het slechter geworden: gis-
teren zijn er twee bussen langs gegaan vóór de neus van mijn zoon en van de andere per-
sonen die op de bushalte wachtten, zonder te stoppen. Mijn zoon is laat op school aange-
komen. De reden leek te zijn dat de bussen te vol waren.
En dat is niet de enige nadeel van het nieuwe fantastische HOV: onze vertrouwde bushalte 
Spotvogelstraat is gewoon verdwenen. De aanleg van de kruising Refeling/Europalaan is 
anders geworden. Toch zie ik geen reden waarom de bus niet rond de rotonde kan gaan, 
en dan via Europalaan naar de Refeling; er zijn zeker veel mensen van de buurt die teleur-
gesteld zijn door deze verandering.
Iedereen lijkt in de situatie te berusten. Ik vind het vreemd: ik hoor geen klachten, iedereen 
blijkt het te accepteren, na al het geld dat besteed is aan die grote werkzaamheden, en de 
duidelijke nadelen. Misschien komt dit voor omdat wij gewend zijn geraakt om alle beslis-
singen te accepteren die gemaakt zijn door de politici en/of machthebbers: je kunt blijven 
klagen, maar niets verandert.

Adriana Boogerman, Hazelhoenhof 19, 5672VE Nuenen

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

Ingezonden brieven

 

Muzikaal talent gezocht 
voor op het podium tijdens 
Koningsdag in Nuenen!
Kun jij zingen, of speel jij in een band of heb jij een ander muzikaal talent en 
denk jij een feestje te kunnen maken dan zoeken wij JOU!

Stichting Parkevenementen Nuenen 
organiseert ieder jaar een geweldig 
feest in Het Park van Nuenen tijdens 
Koningsnacht & Koningsdag in Nue-
nen. Wij zijn voor Koningsnacht & Ko-
ningsdag, dit jaar op woensdag 26 april 
2017 en donderdag 27 april 2017, op 
zoek naar mensen die een muzikale in-
vulling aan ons programma kunnen 
geven. Let op; de invulling van de 
bands is al geregeld maar alle vormen 
van zang en dans zijn welkom!

Lijkt jou het leuk om een optreden te 
verzorgen op het grote podium in Het 
Park neem dan contact op met Sjors 
Driessen of Rinus Sanders via feestje-
nuenen@hotmail.com. Wij nemen 
verder contact met je op!

Padvindsters van Rudyard 
Kipling happen in de meel   
en lopen op kratten
De padvindsters hadden afgelopen weekend een zeer druk programma. Er 
werd begonnen met een hilarisch spel waarbij onder andere snoepjes uit 
bakken met meel gehapt moesten worden. Het viel niet mee om de snoepjes 
te vinden in een bak poeder en het meel zat dan ook overal, niet alleen op de 
gezichten. Leider Bas had een goede smoes om niet mee te hoeven doen. 
Volgens hem paste zijn hoofd niet in de bak. 

Een spelletje Jenga met enorme blok-
jes is ook altijd weer leuk en vooral 
ook spannend, want je weet maar 
nooit wanneer de toren het gaat bege-
ven. Door heel goed met elkaar samen 
te werken lukte het deze keer om een 
enorme toren neer te zetten. En daar-
na met z’n allen naar buiten om op 

kratten te lopen. Weer of geen weer, 
kratten lopen blijft een geweldig spel 
waarbij vooral ‘balans’ belangrijk is. 
Wil je ook op zaterdag mee komen 
doen met de padvindsters of mis-
schien wil je met een andere speltak 
meedoen? Kijk dan op www.rudyard-
kipling.nl voor meer informatie.

‘Deel je leven - verantwoordelijkheid  
in de financiële sector’
Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn wezenlijke begrippen in deze le-
zing. De economische crisis van 2008 heeft grote gevolgen gehad voor de 
bankenwereld, bedrijven en huishoudens. Het vertrouwen in de rol van de 
banken, maar ook in de economische vooruitgang is nog steeds niet her-
steld. Hoe kon dit gebeuren, bij wie ligt de verantwoordelijkheid en hoe 
kunnen we dergelijke problemen in de toekomst voorzien en voorkomen?

Edith Thouin plaatst deze allesomvat-
tende crisis in historisch perspectief. 
Zij trekt conclusies uit deze harde les, 
opdat verantwoordelijkheden herkend, 
erkend en opnieuw verdeeld kunnen 
worden. Hiermee wil zij bijdragen aan 
een nieuwer en positiever perspectief 
dan de media ons aanreiken. 
Edith Thouin studeerde rechten in 
Leiden. Daarna werkte zij bij diverse 
financiële instellingen in Nederland, 
Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk 
en de VS als financieel analist en beleg-
gingsstrateeg. In haar meest recente 
functie was zij specialist Megatrendre-

search bij ABN Amro Mees Pierson 
NV in Amsterdam. 
Op deze avond is er veel ruimte voor 
discussie en vragen.
Woensdag 25 januari, 20.15-21.30 uur; 
koffie/thee vanaf 19.45 uur. De Regen-
boog, Sportlaan 5. Toegangsprijs € 3,- 
inclusief koffie en thee. Nadere infor-
matie bij Christien Crouwel, tel. 040-
787 8383 of sccrouwel@onsnet.nu 

N.B. Deze avond komt in de plaats van 
de aangekondigde thema-avond met 
Manuela Kalsky. Deze avond is ver-
schoven naar 22 februari.



Harrie van Deurzen Zuivelhandel
Een collega-kruidenier stopt en gaat ‘aan de wandel’

Niet meer rijden met middelen om te leven
Kan gaan toepen,carnavallen en ‘thuis’ beleven
Ons mooie dorp zonder jouw opvallende wagen

Maar voor jou komt een nieuwe toekomst opdagen
Graag wensen wij jou daar bij veel geluk

Markante Harrie: een begrip, een Nuenens erfstuk.

Roland en collega’s
Jumbo Ton Grimberg

Harrie van DeurzenZU
IV

ELHANDEL

Harrie bedankt
!

NUENEN

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

www.restaurantpezzaz.nl

IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG BIJ PEZZAZ!
PEZZAZ KEUZEMENU “ALL INN”

3 gangen €32,50 / 4 gangen €35,50
Ga naar de website voor verdere informatie!

Taartje van gerookte makreel 
carpaccio van rode biet, appel, Ras el hanout mayonaise 

of
Huisgemarineerde rundercarpaccio

truffelcrème, rucola, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
of

Heldere runderbouillon
rijk gevuld met groentes en selderij

of
Romige knolselderijsoep 
champignons en truffelroom

***

Gebakken victoriabaarsfilet
zuurkool, aardappelmousseline, 

saus met grove mosterd, krokante Serrano ham
of

Runder diamanthaas
witlof, gekonfijte uitjes en rode portsaus

of
Cappellacci di zucca

  tortelloni gevuld met pompoen, verse spinazie,
 Roquefort schuim, pompoenpitten en hazelnoot

***

Warm appeltaartje
kaneelijs, slagroom en vanillesaus 

of
Witte- en melkchocolademousse  

chocolade ganache, kersencrème en crumble
of

3 soorten kaas van de kaastafel 

3 gangen €25,50 
4 gangen €29,50 

OPHEFFINGS 
UITVERKOOPUITVERKOOPUITVERKOOPUITVERKOOP
Alle merken lock- en 
naaimachines met 

� inke kortingen

Sint Annastraat 21
5421 KA GEMERT  |  0492 36 11 16

Gewijzigde openingstijden: van 10.00 tot 17.00 uur
of via een telefonische afspraak Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 3
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
 o.a. vrijwillige chauffeurs (km-vergoeding) ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Maatschappelijke begeleiders en juridische begeleiders gevraagd ter ondersteuning
 v.d. vluchtelingen. in overleg
 Tevens handige klussenman gevraagd________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor de ontvangstruimte op zaterdag en/of zondag en inval per dagdeel ca. 3,5 u. in overleg
 bestuurslid (portefeuille in overleg samen te stellen)
 begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen gevraagd: penningmeester, redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis hiervan) In overleg________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen bestuursleden gevraagd. Affiniteit met peuterspeelzaalwerk in overleg. Schoolvakanties vrij.
 vrijw. Peuterspeelzaalleidsters gevraagd (diploma niet vereist)  dagdelen in overleg. Schoolvak. vrij________________________________________________________________________________________________________________________
Lunetzorg maatjes gevraagd voor cliënten in Nuenen om gezellige activiteiten te ondernemen tijden zelf in te vullen i.o.m. cliënt________________________________________________________________________________________________________________________
Werkgroep Missie Ontwikkeling secretaris gevraagd voor de werkgroep + werkgroepleden en projectvrijwilligers tijden in overleg
en Vrede________________________________________________________________________________________________________________________
Toneelvereniging de Lindespelers een bestuursvoorzitter gevraagd. Gem. tijdsinvestering: 2 u. per week www.lindespelers.nl  ________________________________________________________________________________________________________________________
Heilig Kruis Gilde een instructeur bazuinblazen (repetitieavond dinsdag 19.30-20.30 u.) reacties: info@heiligkruisgilde.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor het organiseren van workshops voor kinderen/jongeren 1x p. mnd, ca 3 u. 
 met een beperking Meer info: www.meedoennuenen.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Nuenen Dementievriendelijk vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg________________________________________________________________________________________________________________________
EHBO-vereniging Nuenen secretaris gevraagd voor het bestuur. O.a. correspondentie, verslagen etc. meer info: www.ehbonuenen.nl________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen 
geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl.

Feestelijke opening     
‘De Gebackerij’ in het Kernkwartier 
Het 2e filiaal van de ambachtelijke bakker ‘De Gebackerij’, is geopend in 
Winkelcentrum Kernkwartier in Nuenen. Op 12 januari was de officiële ope-
ning en om half 9 druppelde de eerste klanten al vroeg binnen. Voor de eer-
ste 100 klanten was er een klein presentje. 

Tussen de geur van vers gebakken 
brood, kunt u genieten van een heer-
lijk kopje verse koffie met gebak of 
een warme snack.

‘s Nachts wordt het brood vers en am-
bachtelijk, met liefde en passie, ge-

bakken in de bakkerij in Deurne. ‘s 
Morgens in alle vroegte wordt het 
verse brood vanuit Deurne naar win-
kelcentrum Kernkwartier gebracht. 
Het brood en het gebak is dus elke dag 
kersvers en de keuze is enorm en 
overzichtelijk.

Een impressie van de geopende ‘De Gebackerij’ (foto’s Jeffrey Geurts / Sjeffker.Media)

Sociale huurwoningen gezocht...
Willen jullie meer of minder sociale huurwoningen? Minder, dan gaan we 
dat regelen. Meer? Dat zou dan woningbouwvereniging Helpt Elkander 
moeten regelen. Dergelijke vragen en antwoorden vang ik op in het Ger-
wense dorpshuis D’n Heuvel en in het gezelligste café in mijn woonplaats. 
Dorpsgenoten maken mij daar duidelijk hoe moeilijk het is om een huurwo-
ning te bemachtigen. Er is geen plek in ons dorp voor Gerwenaren die hier 
willen gaan wonen, zo laten zij mij weten. Ook niet voor Gerwenaren die nu 
elders wonen en graag weer terug komen naar hun geboortedorp. Ik ga op 
zoek naar een huurwoning.....

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

De woningbouwvereniging in onze 
gemeente heet inderdaad Helpt Elk-
ander (afgekort HE). Binnenkort be-
staat die vereniging 100 jaar. HE be-
heert ruim 1500 verhuureenheden in 
de woonkernen Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. HE biedt haar vrijko-
mende woningen aan via de site 
Wooniezie.nl. Wooniezie is een nieuw 
systeem voor de toewijzing van onder 
meer sociale huurwoningen in deze 
regio. De kale huur voor een sociale 
huurwoning mag maximaal 710,68 
euro bedragen. Een huurwoning be-
schikbaar? Ik kreeg al snel antwoord: 
‘Op dit moment is er geen aanbod.’ En 
HE laat mij desgevraagd weten dat er 
geen nieuwe huurwoningen aan 
staan te komen. Alleen verbouwin-
gen, geen nieuwbouw.

Mooi motto: elkander helpen. Maar HE 
kan mij niet aan een huurwoning hel-
pen. Wel krijg ik uitleg over het toewij-
zen van huurwoningen. Letterlijk: 
“Voor het toewijzen van sociale huur-
woningen door woningcorporaties 
gelden ook in 2017 allerlei regels. In de 
regels zelf is weinig veranderd.” Opge-
let voor mensen die in acute woning-
nood verkeren: voor particuliere ver-
huurders gelden deze regels niet. Die 
verhuurders passen zowat allemaal 
jaarlijkse huurverhogingen toe. En 
daar kan de overheid niks aan doen.

Omdat onze gemeente tot het Stede-
lijk Gebied Eindhoven behoort geldt 
er vanaf 1 januari 2016 één urgentie-
regeling voor sociale huurwoningen 
in, leest u maar even mee: Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten, Best, Eindho-
ven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Oir-
schot, Son en Breugel, Veldhoven en 
Waalre. En de betreffende woningcor-
poraties werken samen om deze rege-
ling uit te voeren voor woningzoe-
kenden in genoemde gemeenten.

Een laatste poging: het dorpse, groe-
ne en eigentijdse GerwenZO! Een 
nieuw project voor de bouw van ze-
ventig woningen in Gerwen. Ver-
wacht wordt dat nog dit jaar de eerste 
schop de grond in gaat. Zo’n dertig 
procent van die nieuwe huizen wordt 
sociale woningbouw. Dat kunnen dus 
ook sociale huurwoningen worden. 
Met Gerwenaren als huurders…..

Nieuwe inwoners in onze 
gemeente…..
Aan de Tomakker 49 is een ooievaar op de raam geplakt en aan de kleur van 
de luier te zien is er een meisje afgeleverd. Hoe de dochter heet is ter plekke 
niet openbaar gemaakt. 
Op 6 december is bij de trotse ouders Bas & Marloes Hoekstra in Nuenen 
dochter EMMA geboren. 
Aan de Schepen de Greeflaan 12 in is NOËLLE Wasser geboren, de ouders 
Patrick en Anja zijn natuurlijk ook super trots! 

We heten jullie van harte welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboorte-
kaartje’ op de raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met toelichting naar de 
redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan de redactie 
weten: redactie@ronddelinde.nl. Dan kunnen wij onze fotograaf op pad sturen 
om het tafereel te vereeuwigen. 

‘Abandoned Beauty’, opvallende expositie

Verlatenheid en schoonheid door 
de ogen van Wil Crooymans
Door Nannie van den Eijnden

Wil’s foto’s zijn anders dan anders en vallen op door hun sfeer en sterke com-
positie van kleur, licht en lijnen. De techniek waarmee ze zijn afgedrukt 
(chromaluxe) beïnvloedt dat ook nog eens sterk. Een heel nieuwe kunst-
vorm van urban of urbex fotografie.

Holland Art Gallery   
aan de Kleine Berg met 
eigenaar Frits Meerhoff (l)  
en Fine art fotograaf  
Wil Crooymans. 

Blue Monday 
Heeft u zich afgelopen maandag een 
beetje depressief gevoeld? Dan kan dat 
liggen aan Blue Monday. Blue Monday 
(deprimaandag) is een naam, gegeven 
aan een datum voor de zogenaamd de-
primerendste dag van het jaar, dit jaar 
was dat dus maandag 16 januari.
De vader van 'blauwe maandag' is de 
Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij be-
dacht in 2005 een, naar zijn zeggen, we-
tenschappelijk verantwoorde formule 
waaruit zou blijken dat de maandag van 
de laatste volle week van januari de dag 
is waarop de meeste mensen zich treu-
rig, neerslachtig of weemoedig voelen. 
Dit zou te maken hebben met het feit 
dat goede voornemens mislukt zijn, de 
vakanties ver weg lijken en het salaris 
nog niet is uitbetaald. Daarnaast zijn de 
dagen nog donker en is de maandag 
voor veel mensen de eerste dag van de 
werkweek. (Bron: wikipedia)

Sluit aan    
bij de E-parade 
Rotary Club Eindhoven Eeckaerde 
organiseert op zondag 26 maart een 
poging om het wereldrecord van de 
langste rij volledig elektrisch aan-
gedreven voertuigen te verbeteren. 
Deze E-parade vindt plaats op de 
hiervoor afgesloten snelweg A270 
tussen Helmond en Eindhoven. Ie-
dereen met een 100% elektrisch 
voertuig - auto, motor, scooter, bus, 
kan mee doen (dus geen hybride 
voertuigen). 

Het evenement vindt plaats op de Au-
tomotive Campus in Helmond in het 
kader van de Automotive week. Deze 
gaat die zondag van start met een pu-
blieksdag. Speciaal voor deze happe-
ning zal de snelweg A270 tussen Hel-
mond en Eindhoven worden afgeslo-
ten. De E-parade is een must voor de 
autoliefhebber, maar ook geschikt voor 
een gezellig dagje uit als gezin.
Met de recordpoging wil Rotary 
Club Eindhoven Eeckaerde geld bin-
nen halen voor de Ontdekfabriek. Zij 
gaat een lesprogramma ontwikkelen 
om basisschoolleerlingen in achter-
standswijken in de regio nader ken-
nis te laten maken met techniek en 
duurzaamheid. www.E-parade.nl

De meeste foto’s van verlaten gebou-
wen stralen doorgaans een trieste ver-
gankelijkheid uit. Wil benadert de ge-
bouwen aan het einde van hun levens-
cyclus anders en brengt hun schoonheid 
tot leven met vrouwelijk schoon. Sa-
men met de avontuurlijk ingestelde 
modellen reist hij naar bijzondere loca-
ties in Europa om met zijn systeemca-
mera zonder spiegel (die bij weinig licht 
foto’s kan maken) het licht te vangen 

dat op dat moment van de dag binnen 
valt. Alles aan zijn werkwijze en foto’s is 
natuurlijk. Hij maakt zich de techniek, 
de fotografie, het werken met modellen 
en het maken van kunst helemaal zelf 
eigen. Het ontstaat gewoon allemaal 
vanzelf, vanuit zijn passie en intuïtie. 

De expositie is nog tot 28 januari te be-
zichtigen. Een aanrader!
www.abpictures.nl | www.hag.nl

Uitzendingen LON-TV 
Vanaf 22 januari in het programma 
Nuenen Nú :
•	 Uitreiking	Witvoetje
•	 Atelier	Van	Gogh	
•	 Renovatie van Akkers Archipel, afl.4
•	 N.J.concert	Muziekcorps	Gerwen
•	 Opening	Anytime	Fitness	Nuenen
•	 Gedicht	van	Jan	Schuts
•	 De	beplanting	van	HOV-2
•	 LON	door	de	jaren	heen

De tv-uitzendingen van Nuenen Nú 
worden uitgezonden om 11.00, 14.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 en 01.00 uur.
De gemeenteraadsvergadering van 
donderdag 2 februari (en een mogelijk 
vervolg op 3 februari) wordt recht-
streeks	door	LON	TV	uitgezonden.
Zie ook www.omroepnuenen.nl
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Schuif even aan 
tafel bij …  
Theo Bemelmans
Op donderdagmorgen 26 Januari 
opent professor Theo Bemelmans, de 
nieuwe reeks van maandelijkse KBO 
lezingen. Vanaf 9.30 uur is iedereen, 
ook niet-leden, welkom om gratis de 
lezing van Theo Bemelmans mee te 
maken in de Trefpunt-zaal van Het 
Klooster. De KBO had Nuenenaar 
Theo Bemelmans, oud-hoogleraar aan 
de TU/e, al eens eerder in de ‘Schuif ’. 
Toen sprak hij over Jeroen Bosch. Dit 
keer is het thema Nieuwjaar vieren, 
over de verschillende gebruiken rond 
oud en nieuw in de wereld. 

In memoriam 

Berend Geurts
Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge 
overlijden van onze cornettist Berend Geurts. Dit bericht heeft ons over-
donderd. We zijn allemaal enorm geschrokken dat ons trouwe lid zo plot-
seling overlijdt. Wij kennen Berend als een aimabel mens en een toegewij-
de muzikant. 

Als net tienjarig manneke maakt Be-
rend een vliegende start bij de brass-
band. In 1972 begint hij als cornettist 
bij de muziekopleiding. Al in 1974 gaat 
hij met de jeugd-brassband op reis naar 
het Engelse Bedford. Ook zijn broer Jo-
ris speelt lange tijd zeer verdienstelijk 
bas-trombone. In 1981 gaan beide 
broers met de brassband naar Kerkra-
de, waar de brassband voor het eerst 
landskampioen wordt. Kort daarna 
hangt Berend zijn cornet in de wilgen 
om met andere -vooral sportieve- za-
ken in zijn leven bezig te zijn.

Na jaren geen instrument te hebben 
aangeraakt, begint Berend weer mu-
ziek te maken, als trompettist bij Vier-

kant Rond. Kennelijk trekt de muzika-
le uitdaging van de brassband hem zo 
aan, dat hij zich in 2007 opnieuw aan-
meldt bij zijn oude club, de Vooruit-
gang, waar hij zich al snel welkom 
voelt in de vertrouwde omgeving. Be-
rend komt terecht in de voorste rij van 
de solo-cornetten en speelt met een 
erg mooie klank de belangrijke partij-
en en solo’s, ook tijdens het afgelopen 
concours in Veldhoven.

Als voorbeeldig en loyaal lid van de 
vereniging stond Berend klaar voor 
zijn vereniging, altijd bescheiden en 
gezegend met een dosis heerlijke hu-
mor. Berend was een gepassioneerd 
muziekliefhebber. En ook over de 
zwaardere kant van het leven kon je 
met hem goed praten. Met de hem sie-
rende bescheidenheid liet hij het initia-
tief hiervoor aan anderen, maar hij kon 
dan -zonder zelfmedelijden- ook open 
en direct spreken over zijn persoonlij-
ke situatie. Dat het hem -ondanks zijn 
grote kracht- uiteindelijk toch te zwaar 
is gebleken, doet bestuur en leden van 
de brassband veel verdriet. Wij verlie-
zen vooral een fijne vent!

Wij wensen de kinderen, ouders, 
broers & zussen van Berend alle kracht 
toe om hun immense verdriet te kun-
nen dragen.

Brassband De Vooruitgang

Lamgeslagen……we kunnen het nauwelijks bevatten, maar onze Be-
rend is er niet meer.
Muziek maken was zijn leven. Hij speelde graag trompet bij verschillen-
de verenigingen. Voor Berend was VierkantRond erg belangrijk en hij 
nog meer voor ons. Hij sloeg geen repetitie of optreden over. Hij was een 
goede trompettist, punctueel, altijd bereid om in te vallen bij andere ver-
enigingen, kortom een zeer gewaardeerd verenigingsmens.
Wij kunnen het ons niet voorstellen om zonder hem verder te moeten 
gaan. We zullen hem missen, als mens en als muzikant.

Wij wensen de kinderen, familie en vrienden heel veel sterkte!

Berend bedankt! Rust zacht.

VierkantRond

En de vrijwilliger 2017 is ......?
Op de jaarlijkse vrijwilligersavond van de Gerwense geloofsgemeenschap 
van de RK Parochie Heilig Kruis Nuenen ca. wordt, indien van toepassing, de 
vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. De Gerwense RK geloofsgemeen-
schap heeft zo’ n 75 vrijwilligers. Op donderdag 12 januari jl. werd deze vrij-
willigersavond weer georganiseerd.

Bij zo’n opkomst van ca. 70 personen 
werd na gebruik van koffie en gebak 
het welkomstwoord uitgesproken 
door Maria Loonen, de voorzitter van 
de Klankbordgroep Gerwen. Zij prees 
en dankte de vrijwilligers voor hun in-
zet en betrokkenheid.
Na enige tijd werd door pastor Vosse-
naar een raadsel opgegeven. Zo kwam 
men op ludieke wijze op de naam van 
de vrijwilliger 2017 van de Gerwense 
geloofsgemeenschap, en wel Ben Lij-
ten, een rasechte Gerwenaar, die al 
ruim 60 jaar de vrijwillige elektricien is 

van de Gerwense RK kerk. Hij nam uit 
handen van pastor Vossenaar de prijs 
met dank in ontvangst.
Ben verzorgt de verwarming en ver-
lichting. Hij zorgt ervoor dat de kerk-
bezoekers het aangenaam hebben. Hij 
blijft altijd op de achtergrond; hij werkt 
het liefst alleen zodat hij zijn aandacht 
geheel op het werk kan richten en niet 
wordt afgeleid. In deze 60 jaren heeft 
hij 6 pastores meegemaakt, en wel 
Mgr. Frenken, Van Griensven, Van 
Groningen, Van Dooren, Groot en nu 
sinds de pastorale eenheid in 2006 en 
daarna de fusie in 2013 de laatste 10 
jaar pastor Vossenaar.
We zullen de leeftijd van Ben niet ver-
klappen, maar we kunnen u wel vertel-
len dat hij op 17 jarige leeftijd is be-
gonnen met deze taak.
Als zijn gezondheid het toelaat wil hij 
nog enkele jaren verder met deze vrij-
willigerstaak.
Wij willen Ben hierbij van harte felici-
teren met deze vrijwilligers-prijs.

KBO Lieshout

Marianne Arends   
vrijwilliger van het jaar
“Hard werkend , ze doet alles heel precies en nauwgezet, ze wil vooral niet 
op de voorgrond. Onze penningmeester noemt haar een goudmijntje voor 
de vereniging.” Met deze woorden typeert voorzitter Willem Damen van Se-
niorenvereniging/ KBO Lieshout mevrouw Marianne Arends. 

Tijdens de feestelijke Nieuwjaarsinloop 
op dinsdag 3 januari werd zij benoemd 
tot vrijwilliger van het jaar 2016. “Met 
haar team weet zij elke keer het kienen 
weer tot een succes te maken. Zij orga-
niseert, doet de boodschappen, koopt 
de prijzen voor de loterij in, houdt de 
kas bij en sluit elke keer weer af met 
winst voor de vereniging.” Als blijk van 
waardering ontvangt Marianne het bij 
deze benoeming horende bronzen plas-
tiek van Corry Ammerlaan-van Nie-
kerk. “Helemaal overdonderd”, is haar 
reactie. Zelf vindt ze haar inzet heel ge-
woon. “Als je iets doet, moet je het zo 
goed mogelijk doen.”

De KBO Schrijfgroep komt donder-
dagmiddag 26 januari om half drie 
weer bij elkaar in het Franciscushof. 
Deze keer wordt er een inleiding gege-
ven over enkele veel voorkomende 
moeilijkheden in de Nederlandse taal. 
Lijkt het u wat om een verhaal te 

schrijven? Bijvoorbeeld uw eigen le-
vensverhaal? Aarzel dan niet en kom 
een middag bijwonen.

Provinciehuis
Op vrijdagmiddag 3 februari bezoekt 
KBO Lieshout het Provinciehuis in 
Den Bosch. De ontvangst is om 13.00 
uur. Na een vraaggesprek met een Sta-
tenlid is er een rondleiding. Indien 
mogelijk wordt er een Statenvergade-
ring bijgewoond. Bij voldoende deel-
name is de reis per touringcar, anders 
poolend met eigen auto’s. Informatie 
en aanmelden tot en met dinsdag 24 
januari bij de Inloop. 

De Inloop is iedere dinsdagmorgen 
van tien uur tot half twaalf in het 
Dorpshuis van Lieshout. Loop eens 
gezellig binnen voor informatie, aan-
melden of om zo maar eens kennis te 
maken met een actieve vereniging. U 
bent van harte welkom!

Marianne Arends ‘vrijwilliger van het jaar 2016’ en voorzitter Willem Damen (l).

De Nationale Voorleesdagen
Van 25 januari t/m 4 februari vieren we weer de nationale voorleesdagen. 
Boekwinkels en Bibliotheken besteden dan extra veel aandacht aan voor-
leesboeken. Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat 
een mooi verhaal voorleest in bed, of overdag samen een prentenboek be-
kijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft 
voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Dus: 
met voorlezen begint de leesloopbaan van je kind.

Voorleesontbijt
Bibliotheek Dommeldal organiseert in 
deze periode voorleesontbijten en 
voorleeskwartiertjes. Niet alleen voor 
groepen in de Kinderopvang organisa-
ties, maar ook voor ouders met hun 
kleintjes. Centraal daarbij is het boek 
‘Kleine Walvis’, een boek over de 

vriendschap van Boy met de walvis die 
is aangespoeld op het strand.

Vestiging Nuenen
25 januari 09.15-10.00 uur èn 10.15-
11.00 uur: Voorleesontbijt in Wever-
keshof. 28 januari 11.00-11.30 uur èn 
12.00-12.30 uur: Voorlezen in de Bieb.

Politie zoekt 
getuigen van 
plofkraak in 
supermarkt
De politie zoekt getuigen van een 
plofkraak op een geldautomaat in 
een filiaal van de Albert Heijn in 
Nuenen. De plofkraak vond in de 
vroege ochtend van maandag 9 ja-
nuari plaats.

Bij de meldkamer kwam maandagoch-
tend rond 2.30 uur een melding bin-
nen van een inbraakalarm bij de Albert 
Heijn in Nuenen aan de Parkstraat. 
Gewaarschuwde agenten gingen naar 
het winkelpand. Daar bleek dat de toe-
gangsdeur vernield was om binnen te 
komen en dat de mobiele geldauto-
maat in het filiaal tot ontploffing was 
gebracht. Bij de plofkraak zouden drie 
personen in donkere kleding met bi-
vakmutsen betrokken zijn. 

Getuigen
De politie onderzoekt de plofkraak en 
wil graag in contact komen met getui-
gen. Kunt u iets meer vertellen over de 
daders, heeft u gezien hoe en in welke 
richting ze zijn gevlucht of beschikt u 
anderszins over informatie die verband 
kan houden hiermee? Bel dan 0900-
8844. Blijft u liever anoniem? Deel u in-
formatie dan via Meld Misdaad Ano-
niem, 0800-7000. Ook op onze site kunt 
u tips kwijt. Ga daarvoor naar www.po-
litie.nl/melden. Beschikt u eventueel 
over foto- of beeldmateriaal, deel deze 
dan via www.politie.nl/upload

Politieberichten

Paranormale 
avond beurs 
Op woensdag avond 25 januari is er in 
Mariahout een paranormale avond 
beurs. Er komen 30 uiteenlopende 
mediums. Deze avond is bij de Pel-
grim Mariastraat 21 te Mariahout. De 
Beurs is van 19.30 uur tot 22.30 uur. 
De entree is € 5,- kinderen onder be-
geleiding hebben gratis toegang. U 
bent van harten welkom.
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Er zijn voor een ander, zeker in deze tijd is meer dan ooit belang-
rijk. Dat geldt op allerlei plekken in onze gemeenschap, maar 
zeker in Archipel Akkers. Een moment van vrijwilligerswerk kan 
voor jezelf een rustgevend moment in je drukke leven zijn; even 
terugschakelen naar een ander tempo en ervaren wat echt be-
langrijk is, voor jezelf maar meer nog voor die ander. Archipel 
Akkers is een plek waar je als vrijwilliger enorm veel kunt bete-
kenen. Een keer per week, een keer per maand, net hoe je het 
zelf wilt invullen en op een vast moment of niet.

Het afgelopen jaar werd Archipel Akkers volledig gerenoveerd. U 
hebt dit in de verschillende ‘updates’ in deze krant kunnen lezen. U 
las hoe het de bewoners vergaat, nu ze tijdelijk in Bakel verblijven, 
hoe de nieuwe woonvisie gestalte heeft gekregen en ook hoe de 
renovatie, steen voor steen, concreet vordert. En nu, in januari 2017 
wordt het tijd vooruit te kijken, hoe het wonen en werken in Archipel 
Akkers straks vorm gaat krijgen. Want het einde van de renovatie 
komt in zicht en over een aantal weken komen de bewoners weer 
thuis, in een voor hen compleet nieuwe woonomgeving. Ze komen 
thuis in een nieuwe structuur en thuis in een andere manier van 
leven. Vertrouwd zijn natuurlijk alle medewerkers en de mantelzor-
gers en vertrouwd zijn ook de vrijwilligers, van wie ze er een aantal 
misschien wat minder gezien hebben toen ze in Bakel woonden 
maar de meesten zullen terugkomen naar Archipel Akkers om het 
de bewoners weer zo aangenaam mogelijk te maken.

Door de renovatie en de nieuwe visie op het wonen, verandert er 
voor de bewoners veel. De bewoners krijgen, binnen hun eigen mo-
gelijkheden, zelf regie in hoe de invulling van hun dag er uit gaat 
zien. Op de eigen kamer, bij een van de vele activiteiten, zoals ko-
ken en tuinieren, of misschien wel genietend in de zon in een van 
de nieuwe binnentuinen. Door deze ‘eigen regie’ zijn de bewoners 
op veel meer verschillende plaatsen te vinden en dit brengt veel 
‘beweging’ met zich mee. Beweging waarbij we nog veel begelei-
ding kunnen gebruiken, omdat veel bewoners vaak niet zelfstandig 
mobiel zijn. Begeleiding is ook nodig bij bijvoorbeeld het koken, 
samen lezen, koffiedrinken of bij bijvoorbeeld zingen of kruiden 
kweken.
Vrijwilligers in Archipel Akkers krijgen de mogelijkheid aan te sluiten 
bij die activiteiten die zij zelf prettig vinden. Het kan zijn dat uzelf 
nog andere eigen initiatieven zou willen ontplooien, ook hier is alle 
ruimte voor, we staan er open voor.

Kort door de bocht leest u dat Archipel Akkers op zoek is naar (nieu-
we) vrijwilligers die als de bewoners weer in gehuisd zijn, willen ko-
men ondersteunen. U hoeft niet dagelijks beschikbaar te zijn, zelfs 
niet wekelijks. Uw aanwezigheid en hulp voegen altijd iets toe aan 
het welbevinden van onze bewoners. We gaan werken met een 
digitaal roosterprogramma, waarbij u uzelf flexibel in kunt plan-
nen en zelfs omplannen als dat nodig mocht zijn bij datgene wat 
u graag zou willen doen. Het is leuk en heel erg dankbaar werk, 
vrijwilligerswerk.

Op zowel 28 januari (Klooster Nuenen, Park 1) als 2 februari (Jo van 
Dijkhof Gasterij, Jo van Dijkhof 110) wordt er een informatiebijeen-
komst georganiseerd van 14.00 tot 16.00 uur. Hierin worden het 
werken als vrijwilliger in Archipel Akkers en de vele mogelijkheden 
uitgebreid besproken. Loop even binnen en bespreek eventuele 
wensen, misschien is het wel iets voor u!

U kunt u aanmelden via de Contactcoördinator Vrijwilligers Archi-
pel Akkers Marion Heppel. Marion.heppel@archipelzorggroep.nl 

Vrijwilligerswerk, 
leuk en dankbaar

Hobbycentrum De Dorpswerkplaats

Knutsel- en handenarbeid-      
groep zoekt uitbreiding

Tijd voor verjonging
Coby de Zeeuw, al 20 jaar actief deelne-
mer van de groep, leverde jarenlang een 
belangrijke bijdrage aan deze groepsac-
tiviteit. ‘Ik ben nu langzaam aan het af-
bouwen, het is tijd voor verjonging. Ge-
lukkig zijn er een paar creatieve, en-
thousiaste deelnemers die mijn taken 
goed kunnen overnemen. Ja, onze 
groep heeft er ook nog graag wat nieu-
we mensen bij die graag willen knutse-
len, dus laat ze maar komen!’ Coby ver-
telt hoe er in de groep wordt gewerkt: 
‘Sommigen doen gewoon lekker hun 
eigen ding, die hebben geen inspiratie 

nodig. Anderen vinden het fijn wan-
neer we gezamenlijk een idee bespre-
ken en dan daarmee als groep aan de 
slag gaan.’ Coby legt uit hoe dat werkt. 
‘We laten ons graag inspireren door 
dingen die we zien om ons heen. Of we 
halen iets uit een boek of van internet. 
We haken ook graag in op feestdagen 
zoals Kerstmis of Pasen. Daarvoor ma-
ken we onze eigen wenskaarten met 
een persoonlijke tintje, heel mooi. Ui-
teraard gaan we ook ieder jaar voor de 
jaarlijkse kerstmarkt en voorjaarsmarkt 
aan de slag, altijd weer leuk om te doen 
voor de kas van ons hobbycentrum!’

Ruim 20 jaar geleden werd er in Nuenen een hobbygroepje opgestart in Vor-
mingscentrum de Boerderij in de Beekstraat. Daarmee legden een aantal 
dames toen feitelijk de basis voor het huidige Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats. Het programma-aanbod is intussen enorm uitgebreid, maar op 
woensdagmorgen wordt er op de huidige locatie aan het Park nog steeds 
volop geknutseld, in brede zin. Knippen, plakken, voorwerpen verfraaien 
met schilderen, inkleuren, snijden, breien, lijmen, ga maar door. Samen 
creatief bezig zijn dus. Maar voor de meeste deelnemers is het vooral ook 
een ochtend voor sociale contacten. Een wekelijks terugkerend stukje ge-
zelligheid dus. Naast de plakpot staat de koffiekan en de theepot...

Loop eens binnen
Het Nuenense hobbycentrum beschikt 
over een magazijn dat vol materialen 
ligt waarmee van alles gemaakt kan 
worden. Af en toe worden er gezamen-
lijk wat spullen ingekocht voor een 
specifiek werkstuk. De groep komt ie-
dere woensdagochtend bij elkaar van 
9.00 uur tot 11.30 uur. Het gebouw van 
Hobbycentrum De Dorpswerkplaats is 
rolstoelvriendelijk en beschikt over 
een eigen parkeerplaats. De ingang ligt 
recht tegenover de kerk aan het Park. 
Voor inlichtingen: Coby de Zeeuw, tel. 
040-2832236.

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
heeft nu 341 deelnemers. Meedoen 
kost € 100 per jaar, eventueel te betalen 
in 2 termijnen. Zie voor meer informa-
tie www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Catharina Ziekenhuis en 
zorgverzekeraars sluiten unieke 
contracten voor borstkankerzorg
Het Catharina Ziekenhuis heeft samen met de andere Santeon-ziekenhui-
zen prestatiecontracten afgesloten met drie zorgverzekeraars waarbij de 
geleverde kwaliteit van zorg leidend is. Het gaat om contracten over borst-
kankerzorg met de zorgverzekeraars CZ, Menzis en Multizorg*. In de con-
tracten is Value Based Healthcare en dus de kwaliteit van zorg voor de pati-
ent het vertrekpunt. “Voor onze patiënten betekent dit dat ze de best moge-
lijke borstkankerzorg van Nederland in ons ziekenhuis krijgen,” aldus 
borstkankerchirurg Yvonne van Riet van het Catharina Ziekenhuis. 

Het is voor het eerst in Nederland dat 
ziekenhuizen verspreid over heel Ne-
derland gezamenlijk meerjarenaf-
spraken met zorgverzekeraars maken 
over kwaliteit van zorg en prijs. Ge-
ranne Engwirda, lid van de Raad van 
Bestuur van het Catharina Ziekenhuis 
en portefeuillehouder verkoop van 
Santeon spreekt van een doorbraak: 
“Onze jarenlange inzet om gezamen-
lijk de kwaliteit van zorg voor onze 
borstkankerpatiënten te verbeteren, 
is door deze verzekeraars beloond.” 
Samen behandelen de Santeon-zie-
kenhuizen in Nederland jaarlijks on-
geveer 2000 nieuwe patiënten** met 
borstkanker. In het Catharina Zieken-
huis gaat het om bijna 300 patiënten 
per jaar.

De contracten zijn mogelijk omdat de 
Santeon-ziekenhuizen in Nederland 
al jaren voorop lopen in het meten en 

verbeteren van voor patiënten be-
langrijke uitkomsten van de gelever-
de zorg; de zogenoemde Value Based 
Healthcare. Van Riet: “Wij zetten ons 
al jarenlang in om de borstkanker-
zorg binnen de Santeon-ziekenhui-
zen continu te verbeteren. De verze-
keraars ondersteunen met deze con-
tracten deze ontwikkeling. Als het 
om borstkanker gaat loopt het Catha-
rina Ziekenhuis echt voorop. We 
hebben niet voor niets al enkele jaren 
het internationale Eusoma-certificaat 
voor borstkankerzorg. Hoger kan 
niet.” www.catharinaziekenhuis.nl

*De zorginkooporganisatie van a.s.r., 
ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid. 

**Aantal nieuwe patiënten die in één 
jaar tijd de diagnose borstkanker heb-
ben gekregen in één van de Santeon-
ziekenhuizen. 

Back to the 70’s, 
80’s & 90’s    
bij Café René
28 januari wordt Café René omge-
bouwd naar een kleine discotheek 
inclusief bijbehorende verlichting, 
dansvloer en DJ.

DJ John Bouw uit Gerwen die al bijna 
zijn hele leven actief is als DJ en zijn 
sporen heeft verdiend in Mariahout, 
de Hut van Mie Pils en de Wildeman 
in Eindhoven met zijn ‘back to’ avon-
den, zal garant staan voor de juiste 
muziek uit die tijd. Denk aan Donna 
Summer, The Jackson five, Wham om 
er een paar te noemen, waarbij de 
voetjes van de vloer mogen.
Kortom een gezellig avondje terug in 
de tijd zoals het toen ging. De avond 
begint om 21.00 uur en de toegang is 
gratis bij Café René op de Parkstraat 
in Nuenen.
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 PUZZELHOEKWeek 3

Kruiswoord

Horizontaal: 1 roodachtig 6 lawaai 11 ter inzage 12 nauwgezet 14 Economische 
Zaken 16 filmprijs 18 water in Utrecht 19 zouteloos 21 zuivelproduct 22 loodrecht 
24 Griekse drank 25 spuugzat 26 Engels bier 27 Nederlands Olympisch Comité 
29 soort hert 30 overdekt marktplein 32 Spaans eiland 34 Vrije Universiteit 
35 rooms-katholiek 37 portemonnee 40 plezierboot 44 havenplaats 46 knaagdier 
47 Amerika 48 op de wijze van 50 toestand van razernij 52 soort 54 vrouwelijk 
dier 55 Franse schilder 57 steen 58 pl. in Duitsland 59 landbouwwerktuig 
60 tennisterm 63 van een 64 roemrijk 65 gedachtenuithaal.

Verticaal: 1 spotfiguur 2 harde val 3 Engelse titel 4 voorzetsel 5 tuingerei 
6 pl. in Italië 7 usus externus 8 bedompt 9 Europese hoofdstad 10 enorm 
11 praalgraf 13 afslagplaats bij golf 15 drukkend warm 17 golfstok 20 uitstraling 
22 bladgroente 23 boogbal 26 hemelsblauw 28 ongeveer 31 wees gegroet 
33 Zijne Koninklijke Hoogheid 36 raamwerk 37 peulvrucht 38 spinsel 
39 doorn 40 advocaat 41 Noorse godheid 42 schuin toelopend 43 autopech 
45 voorstellingsbeeld 49 koosnaam 51 maal 53 troefkaart 54 deel v.e. 
kolenkachel 56 ten name van 58 voordat 61 boksterm 62 onmeetbaar getal.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

G E H A L T E E S T L A N D

U R A A K B E E K O

T M S K A I E B R O O L

S E M S H A L M A P K

E L I H A A K S E S P

I V C A O S E P E O B

N A T V U L G A I R U S A

G L Z E S I N O V I D

L E A E D E L E D D T

E E M H T R A M C I A

P R W E S P N E E T E C

E R I E K S N I P N

N I G E R I A S T U P I D E

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

Oplossingen wk 2
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

G E B A R E N TA A L

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.

AFPERSEN
BEEST
CELKERN
CELLO
CLINCH
DERTIEN
FILOSOFEN
GEWICHT
GLITTER
GOKJE
HAARD
HERFST
INBOEZEMEN
KADERSPEL
KOEPELGRAF
LUMMEL
NEUTJE
NOEST
OPHEF
PLUCHE
POTEN
RECHTSGANG
REDER
SCHEDEL
STRIEM
VREEMD
WOORD

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

Sudoku 8 3 6
2 9 3 1

4 7
5 9 7

5
8 9 4

3 5
9 7 2

7 4 3

week 1, Dhr./Mw. L. Buijsen, Nuenen.

Verloving 
Boerenbruidspaar 
Raopersgat
Om er zeker van te zijn dat het gelukki-
ge boerenpaar de stap naar de boeren-
bruiloft op 27 februari kan gaan zetten, 
staan Sjaak Broekman en Annemarie 
Rechters op donderdagavond 26 januari 
enkele leuke beproevingen te wachten 
onder het toeziend oog van bewoners 
en omwonenden van verzorgingshuis 
Franciscushof. Aan de hand van hun 
prestaties wordt beoordeeld of zij klaar 
zijn om elkaar die avond de trouwbelof-
te te kunnen doen. Hun getuigen, Ma-
nus van Loen en Marie Teepen, hebben 
een adviserende en ondersteunende rol.
Het onecht huwelijk wordt tijdens een 
openbare bijeenkomst op maandag 27 
februari in residentie Het Raopershuis 
aan de Grotenhof voltrokken. Daar is 
om 12.15 uur boerenpetazzie met worst 
te koop. De ceremonie begint om 13.00 
uur en is voor iedereen gratis toeganke-
lijk. De receptie is om 15.00 uur, aan-
sluitend het boerenbal.

Nog 5 weken tot Carnaval
Carnaval is dit jaar van vrijdag 24 t/m dinsdag 28 februari. Liefst 3 weken la-
ter dan in 2016. Toch zijn de volgende evenementen al weer in aantocht. De 
datum van carnaval heeft een Christelijke achtergrond, vanwege de 40 da-
gen die Jezus vastte volgens het Nieuwe Testament. Eerste paasdag is de 1e 
zondag na de 1e volle maan na het begin van de lente (21 maart). Teruggere-
kend met 40 vastendagen, waarbij zondagen niet meetellen, betekent dit 
dat Carnavalszondag 7 weken voor Eerste paasdag valt. Daarmee start Car-
naval altijd tussen 1 februari en 9 maart.

Carnaval in Dwèrsklippelgat leeft, 
zelfs in Oostenrijk
Georganiseerd door de Nuenense feest-
band De Nunentaler Schürzenjäger wa-
ren afgelopen week zo’n 80 mensen van-
uit Nuenen in Flachau aan het skiën. En 
zelfs daar bleek carnaval in Nuenen een 
gespreksonderwerp te zijn. Volop werd 
er gebrainstormd hoe het feest nóg 
mooier kan gaan worden. Hoe we nóg 
meer mensen in Nuenen kunnen berei-
ken. Logisch dat er in Oostenrijk over 
gesproken werd met zoveel mensen 
daar met een Dwèrsklippel hart: drie 
Oud Prinsen, zes Oud Adjudanten, drie 
bestuursleden, meerdere werkgroeple-
den, leden van de Road van Zatterdag, 
drie café-eigenaren en de rest als geliefd 
carnavalsvierders. Er is veel gesproken 
over de interne communicatie binnen 
de carnaval. Met zo ontzettend veel be-
trokkenen, die allen als vrijwilliger ope-
reren, is dat immers een stuk lastiger 
dan bij een bedrijf waar je de dag kan 
beginnen met een intern overleg zodra 
dat gewenst is. Bij elk afzonderlijk eve-
nement heeft de organisatie alles goed 
in handen en zijn de lijntjes korter ge-
worden naar het bestuur. Als zodanig 
zijn de betrokkenen op de hoogte van 
vragen en oplossingen. Echter is het 
binnen een vrijwilligerssfeer bijna on-
doenlijk om daarbuiten iedereen voort-
durend te informeren met meer dan 230 
actieve leden en daarbuiten vele hon-
derden betrokkenen.

Kettingreactie
Iedereen heeft vast wel eens het spelle-
tje gespeeld om een verhaaltje in ie-
mands oor te fluisteren en dit op die 
manier een gezelschap rond te laten 
gaan. Aan het einde bleek het verhaal 
compleet anders te zijn. En juist dit is 

onze grootste uitdaging. Mensen horen 
veranderingen of verhalen over de car-
naval en zouden zich soms gepasseerd 
kunnen voelen omdat zij niet op de 
hoogte zijn gesteld. Zo zou er een tent 
in het park komen tijdens carnaval, zou 
de prins niet meer op het podium zitten 
tijdens de pronkzittingen, enz. Er wordt 
voortdurend onderzocht wat haalbaar 
is of beter kan. Wat kunnen we nu al 
verbeteren en wat beter pas volgend 
jaar? Wat is goed en laten we zoals het 
is? Bij het in kaart brengen van alle 
voor- en nadelen van een tent in het 
park, worden vele betrokkenen gepolst. 
Dat is niet te voorkomen, maar zorgt 
vervolgens voor het eerder omschreven 
spel. Als iets onderzocht wordt, bete-
kent dit natuurlijk niet automatisch dit 
ook zo gaat veranderen. Carnaval is van 
het volk, waardoor iedereen ideeën 
heeft en mee wil denken. Dit waarderen 
we bijzonder en dat komt voort uit en-
thousiasme en betrokkenheid. Dat er 
hierdoor soms indianenverhalen ont-
staan, lachen we dan ook maar op car-
navaleske wijze weg. 

Schaatsbaan
Laatst hoorde we de spreuk “het kan 
vriezen en het kan dooien, en als ik op 
m’n plaat ga zijn ze vergeten te strooien”. 
Welnu, het vriest en op de schaatsbaan 
wordt gelukkig niet gestrooid. Sterker 
nog, de OudPrinsen zijn al weer bijna 
twee weken in voorbereiding druk 
doende met het creëren van de welbe-
kende schaatsbaan op het grondgebied 
tegenover de molen in Nuenen. Vorige 
week is de ondergrond gereed gemaakt 
en onder water gezet. Jaren terug heb-
ben de OudPrinsen speciaal een water-
pomp laten slaan, die 100 liter water per 
minuut uit de bodem omhoog pompt. 

 
 
LET OP: BEVAT AFBEELDING 
 
 
Eén	  groot	  feest	  waar	  iedereen	  bij	  wil	  zijn!	  
	  
Op	  19	  oktober	  heeft	  carnavalsvereniging	  De	  Dwèrsklippels	  op	  haar	  ledenvergadering	  een	  nieuw	  bestuur	  
gekozen.	  Met	  als	  plan	  de	  carnaval	  in	  Nuenen	  voor	  iedereen	  attractiever,	  dynamischer	  en	  eigentijdser	  te	  
maken:	  Carnaval	  2punt0.	  In	  een	  wekelijkse	  column	  houden	  we	  jullie	  op	  de	  hoogte	  van	  alle	  ontwikkelingen,	  
activiteiten,	  nieuwtjes	  en	  leuke	  weetjes.	  
	  
In	  1958	  had	  Nuenen	  zijn	  eerste	  Prins	  Carnaval,	  te	  weten	  Wim	  d’n	  Uste,	  alias	  Wim	  van	  Stekelenborg.	  Later	  
dat	  jaar,	  op	  11-‐9-‐1958,	  is	  de	  carnavalsvereniging	  in	  Nuenen	  opgericht.	  Met	  als	  doel	  het	  in	  standhouden	  en	  
bevorderen	  van	  de	  carnavalsactiviteiten	  voor	  de	  gehele	  Nuenense	  gemeenschap.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  
binnen	  de	  vereniging	  meer	  dan	  200	  leden	  actief	  om	  alle	  activiteiten	  goed	  te	  laten	  verlopen.	  Dat	  is	  
gigantisch	  en	  daarvoor	  zijn	  wij	  hen	  zéér	  dankbaar.	  Met	  een	  begroting	  van	  boven	  de	  100.000	  EUR	  laten	  we	  
zien	  één	  van	  de	  meest	  toonaangevende	  carnavalsverenigingen	  in	  de	  regio	  te	  zijn.	  We	  zien	  echter	  ook	  dat	  
tijden	  en	  behoeftes	  veranderen.	  Daar	  gaan	  we	  meer	  op	  inspelen.	  
	  
Onze	  slogan	  is	  vanaf	  nu	  ‘Eén	  groot	  feest	  waar	  iedereen	  bij	  wil	  zijn!’.	  Dit	  zal	  centraal	  staan	  bij	  alle	  
beslissingen	  die	  er	  vanaf	  nu	  genomen	  gaan	  worden.	  Onze	  hoofdtaak	  is	  het	  faciliteren	  van	  zoveel	  mogelijk	  
dingen	  die	  bijdragen	  aan	  de	  carnaval.	  We	  gaan	  vernieuwen	  waar	  dat	  een	  verbetering	  is	  en	  zullen	  u	  meer	  
gaan	  informeren	  over	  alle	  activiteiten.	  Veranderen	  betekent	  echter	  niet	  dat	  het	  in	  het	  verleden	  niet	  goed	  
gebeurde.	  Integendeel.	  Er	  heerst	  veel	  respect	  en	  waardering	  voor	  iedereen	  die	  tot	  hier	  zijn	  steentje	  heeft	  
bijgedragen.	  De	  huidige	  tijdsgeest	  vraagt	  echter	  om	  aanpassingen	  en	  wij	  willen	  als	  carnavalsvereniging	  
graag	  onze	  regionale	  voortrekkersrol	  daarin	  waarmaken.	  
Carnaval	  is	  meer	  dan	  alleen	  een	  feest.	  Sinds	  oudsher	  zorgt	  dit	  rituele	  feest	  voor	  verbroedering	  en	  speelt	  dit	  
sociaal	  gezien	  een	  enorme	  belangrijke	  rol	  in	  onze	  gemeenschap.	  Over	  de	  oorsprong	  hiervan	  kom	  ik	  in	  1	  van	  
mijn	  volgende	  columns	  terug.	  	  
	  
Ook	  de	  gemeente,	  in	  de	  personen	  van	  burgervader	  Maarten	  Houden	  en	  wethouder	  Joep	  Pernot,	  laten	  tot	  
nu	  toe	  zien	  volop	  met	  ons	  mee	  te	  denken	  hoe	  we	  sámen	  tot	  verbeteringen	  kunnen	  komen.	  En	  dat	  woordje	  
‘sámen’	  is	  van	  groot	  belang.	  Of	  u	  nu	  verenigingslid	  bent	  of	  niet,	  jong	  of	  oud,	  ook	  uw	  tips	  en	  ideeën	  horen	  
we	  graag:	  secretaris.dwersklippels@upcmail.nl	  
Ook	  als	  u	  graag	  een	  actieve	  rol	  zou	  willen	  vervullen	  of	  een	  nieuwe	  activiteit	  wilt	  organiseren,	  roepen	  wij	  u	  
op	  zich	  bij	  ons	  te	  melden.	  Sámen	  gaat	  het	  ons	  lukken!	  	  
	  
Tot	  op	  het	  volgende	  feest,	  in	  de	  volgende	  column	  of	  op	  social	  media.	  
	  
Ron	  van	  der	  Voort	  	  
voorzitter	  CV	  De	  Dwèrsklippels	  

2punt0 
Zodoende staat het 
terrein in een dag on-
der water. Nu moet 
de vorst zijn werk 
doen en wordt er da-

gelijks werk door hen verricht. 
Als het immers zover komt, is er een 
tent nodig, catering en van allerlei an-
der materiaal. Met deze schaatsbaan is 
een mooie traditie ontstaan die nauw 
gekoppeld is aan carnaval. De opbrengst 
gaat volledig naar goede doelen en heel 
Nuenen en omstreken komt dan volop 
schaatsen. We hopen dan ook van harte 
dat de weergoden ons goed gezind zijn. 
Laat het maar even flink blijven vriezen. 
Volg de media en FaceBook (Schaats-
baan Nuenen) omtrent de voortgang.

Komend weekend
Er staan weer mooie dingen op de 
agenda komend weekend. Allereerst 
op vrijdag Pleun Bierbooms als Nue-
nense trots in de liveshow van The 
Voice of Holland. We wensen haar al-
le succes en zullen haar aanmoedigen 
tot in de finale. Op zaterdag de ton-
pratersavond in Nederwetten en op 
zondag de receptie van de Prins in 
Gerwen alsmede het Dwèrskrakers-
festival in café OnsDorp.

Bestuur CV De Dwèrsklippels

Concert Tip Jar geweldig
Met de jet lag nog in de benen, want net terug uit Texas, 
gaf Tip Jar (Bart de Win, toetsen, gitaar, zang en Arianne 
Knegt, zang) een geweldig concert bij Grand-Café Me-
neer Frits. Met een 4-koppige band bestaande uit: Harry 
Hendriks (gitaar, zang), Joost van Es (viool), Tonnie Ector 
(contrabas) en Eric van de Lest (drums). Met humor en 
leuke verhalen omkleed presenteerden Bart en Arianne 
hun zelfgeschreven liedjes, die uit hun leven gegrepen 
zijn. Een repertoire dat raakt en doet zingen en swingen. 

 

Twee middagen knutselen in sprookjessfeer
WLG organiseert voor de jeugd van vijf tot acht jaar twee knutselmiddagen op 
maandag 23 januari en 6 februari, van 15.30 uur tot 17.00 uur in Den Heuvel, Ger-
wen. Om in de sfeer te komen, zal eerst worden voorgelezen uit het uitgebreide 
Grimm-repertoire. Daarna zullen de kinderen met papier-mâché een bakje ma-
ken om allerlei kleine hebbedingetjes in op te bergen. In de eerste bijeenkomst 
worden de vormen gemaakt. Na een week drogen kan dan begonnen worden met 
de verfraaiing met verf en stiften. Er is hulp aanwezig om er voor te zorgen dat al-
les op tijd klaar komt. De kinderen wordt gevraagd om oude kleren aan te trekken 
zodat ze naar hartenlust kunnen kliederen. Aanmelden via werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com of www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl. Bellen kan op 
06-41102625. De kosten voor deelname zijn €2,-.

Nieuwe 
mogelijkheden 
voor Tuincentrum 
Coppelmans
Door Gerrit van Ginkel

Vorig jaar keurde de rechter een ver-
plaatsing van Tuincentrum Coppel-
mans naar de Kapperdoes niet goed 
omdat de Gemeente Nuenen onvol-
doende had onderzocht wat de scha-
delijke gevolgen konden zijn voor 
overige tuincentra in de regio en voor 
de winkeliers in het centrum van 
Nuenen. Dit is nader onderzocht en 
de conclusie is dat er zowel voor de 
regionale tuincentra als voor de cen-
trum winkeliers geen nadelige (of te 
verwaarlozen) effecten ontstaan.
Door deze onderzoeksresultaten 
brengt de gemeente het gewijzigde be-
stemmingsplan opnieuw in de raad op 
9 februari aanstaande. Op 24 januari 
ligt het gewijzigde bestemmingsplan 
voor in de commissie ruimte.

De Knotgroep    
naar de Heide
De Knotgroep van het IVN-Nuenen hervat het na-
tuuronderhoudswerk weer op de eerste zaterdag 
van januari. Maar niet dus dit jaar. Door de slechte 
weersvoorspellingen werd voor het eerst in haar 
43-jarig bestaan een reguliere knotzaterdag afge-
last. Door het steeds bewuster omgaan met de vei-
ligheid van de vrijwilligers en de nadrukkelijke AR-
BO regels werd deze dag geheel afgelast. Terugkij-
kend een wijs besluit.

Voor komende zaterdag 21 januari staat heide schonen 
op het programma van De Knotgroep IVN-Nuenen. Hei-
de schonen is een noodzakelijk werk om de heide als zo-
danig te behouden. Daarvoor gaat De Knotgroep naar de 
Groote Heide in de nabijheid van de Hut Van Mie Pils.

Verzamelen voor 9.00 uur bij ’t Klooster met stevige 
schoenen of laarzen en werkhandschoenen. Voor gereed-
schap, koffie en soep zorgt De Knotgroep. Voor meer in-
formatie 040-2836323 of deknotgroep@gmail.com.
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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

Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

t/m 28 januari 
woe t/m zaterdag

Solo-expositie Wil Crooymans, Holland Art 
Gallery, Kleine Berg 49 Eindhoven

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
18.00 uur JONG! Nuenen 

Bezoek aan Si Coffee Solutions/Valente
Den Binnen, 3 Nuenen

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

Zaal De Koekoek te Lieshout

Vrijdag 20 januari 
20.15 uur Rik avond 

bij de supportersclub RKSV 
Locatie Oude Landen, 

Pastoorsmast 14 Nuenen

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
21.00 uur 40 UP dansavond voor singles
LACO strandbad Enodedreef 3 Nuenen

Zaterdag 21 januari
20.00 uur Country Dance Party 

Dorpshuis , Grotenhof 2 Lieshout

Zaterdag 21 januari
19.30 uur Bonte Avond CV De Wetters

Residentie Nederwetten

Zondag 22 januari
11.00 uur Art in Listening concert

Het Klooster

Zondag 22 januari
14.45 uur Receptie CV De Wetters 

MFA, Nederwetten

Zondag 22 januari
14.30-16.30 uur Optreden ‘Gerwense 

Dorpsmuzikanten’
Jo van Dijkhof

Maandag 23 januari
15.30-17.00 uur WLG knutselmiddagen 

 in Den Heuvel, Gerwen

Dinsdag 24 januari
16.00-18.00 uur Inloop Nuenen: 

Nieuwjaarsinloop
De Luistruik, Sportlaan 12 in Nuenen

Woensdag 25 januari
 09.15-10.00 uur én 10.15-11.00 uur: 

De Nationale Voorleesdagen
Voorleesontbijt in Weverkeshof

Zondag 22 januari
13.45 uur Alle Hens 

Weverskeshof Nuenen

Woensdag 25 januari 
19.30 uur Paranormale avond beurs
Pelgrim, Mariastraat 21, Mariahout

Zondag 22 januari
14.00 uur Overdwars krakerfestival

Café Ons Dorp

Woensdag 25 januari
20.15 uur -21.30 uur Thema avond 

Nuenense kerken
‘Hebben we vertrouwen in onze banken’

De Regenboog, Sportlaan, Nuenen

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
09.30 uur Schuif even aan tafel bij …

Theo Bemelmans
Trefpunt-zaal van Het Klooster

Donderdag 26 januari
14.00-17.00 uur Poëzieweek, 

Dichterscollectief Nuenen 
souterrain Auberge Vincent, Park 69 Nuenen

Zaterdag 28 januari 
Dwèrklippelday

Het centrum Nuenen

Zaterdag 28 januari 
11.00-11.30 uur én 12.00-12.30 uur: 

De Nationale Voorleesdagen
Voorlezen in de Bieb

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 21 januari 18.30 uur: viering, 
vormselvoorbereiding, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker M. Feuth.
Zondag 22 januari 11.00 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger me-
vrouw M. Habraken. 

Misintenties
Zaterdag 21 januari 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 22 januari 11.00 uur: Jan 
Bouw; Annie Keeris-Smolders; Ger 
van Dartel; Jan de Rooij (vanwege ver-
jaardag); Piet Saris (vanwege sterfdag); 
Truce en Herman Campman-Heuijer-
jans; Joost van der Graaf; Ineke Hilbe-
rink; Jan en Miet De Haas.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Juliëtte 
Melita Eveline Verkooijen, Jonker Flo-
rislaan 10. Wij wensen de familie van 
harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie zijn overleden Aad 
van de Sande-van Rijswijk, Herikhof 38 
en Broeder Leo Brouwers. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.
De actie Kerkbalans 2017 loopt van 21 
januari t/m 5 februari. Ook dit jaar ho-
pen we op uw steun te mogen reke-
ning. Uw financiële bijdrage is voor 
ondersteuning van uw eigen parochie. 
Bij voorbaat heel hartelijke dank voor 
uw deelname.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Piet Coolen.

Mededelingen
De actie Kerkbalans 2017 loopt van 21 
januari t/m 5 februari. Ook dit jaar ho-
pen we op uw steun te mogen reke-
ning. Uw financiële bijdrage is voor 
ondersteuning van uw eigen parochie. 
Bij voorbaat heel hartelijke dank voor 
uw deelname.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 22 januari 11.00 uur: Oecume-
nische viering met parochiekoor, voor-
gangers van beide kerken.

Misintenties 
Geen.

Eenheidszondag
Op zondag 22 januari sluiten we de 
week van de Eenheid af met een oe-
cumenische viering in de Sint Cle-
menskerk in Gerwen, aanvang 11.00 
uur. Deze viering zal niet, zoals in 
het verleden, staan in het teken van 
eenheid tussen de christelijke ker-
ken maar in het teken van de een-
heid van menselijke relaties. Het 
thema van de viering is: ‘Verbroken 
relaties’.

In Matteüs 19 lezen we: ‘Wat God ver-
bonden heeft moet een mens niet 
scheiden’.
Het mag duidelijk zijn dat in de Bijbel 
wordt ingezet op het in stand houden 
van duurzame relaties. Helaas neemt 
het aantal echtscheidingen hand over 
hand toe. De actuele vraag hierbij is: 
‘Hoe gaan wij als Kerk en als christelij-
ke gemeenschap om met gescheiden 
mensen? Heeft iemand recht op een 
tweede kans?’ Ons antwoord hierop is 
“ja”. Iedereen verdient altijd een twee-
de kans.
We nodigen eenieder van harte uit om 
met ons stil te staan bij dit actuele on-
derwerp en samen te vieren dat onze 
God niet verdwijnt uit ons leven en alle 
mensen welkom heet.

Mededelingen 
De actie Kerkbalans 2017 loopt van 21 
januari t/m 5 februari. Ook dit jaar ho-
pen we op uw steun te mogen reke-
ning. Uw financiële bijdrage is voor 
ondersteuning van uw eigen parochie. 
Bij voorbaat heel hartelijke dank voor 
uw deelname.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag 22 januari is er een oecu-
menische viering in St. Clemenskerk 
in Gerwen. Aanvang 11.00 uur. Voor-
gangers: pastores beide kerken en le-
den van de werkgroep Oecumene. De-
ze zondag vieren we de zondag van de 
Eenheid. De collecte is voor de Voed-
selbank Nuenen. Woensdag 25 januari 
is er weer een thema-avond met een 
lezing van Edith Thouin (zie elders in 
deze krant). Aanvang 20.15 uur. Elke 
donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur, waar iedereen wel-
kom is voor koffie en ontmoeting met 
anderen. U kunt zo binnenlopen. Onze 
kerk is elke zondag geopend. Voor ove-
rige activiteiten: zie de website of ons 
publicatiebord aan de gevel van De Re-
genboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 19 januari. 17.30 uur Lof; 

18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Marius en gezellen, martelaren en H. 
Knoet, koning van Denemarken, mar-
telaar.
Vrijdag 20 januari. 07.15 uur H. Mis, 
H. Fabianus, paus en H. Sabastianus, 
martelaren. 
Zaterdag 21 januari. 08.30 uur H. Mis, 
H. Agnes, maagd en martelares. 10.00 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 22 januari. Derde zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 23 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Raymundus van Pennafort, belijder; 
gedachtenis van H. Emerentiana, 
maagd en martelares. 
Dinsdag 24 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H, Timotheus, bisschop en martelaar. 
Woensdag 25 januari. 07.15 uur H. 
Mis, bekering van de H. apostel Paulus. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

STERK door WERK  
Na een rijk leven in het teken van scholing, techniek en muziek, is voorzien van 

het sacrament der zieken, rustig en vredig ingeslapen onze vader en opa.

Antoon van der Linden 
echtgenoot van 

† Francien van der Linden-Meulendijks 

❇ Nuenen, 10 juli 1926    Eindhoven, 14 januari 2017   

Ridder in de orde van Oranje Nassau 

Ridder in de orde van Sint Silvester 

Oud-directeur MTS Helmond 

Hans en Gofie  Cor en Christy 

Marlies en Wynus Gert en Nevia 

Mirjam en Mark  Ine en Peter 

Marie-Antoinette en Wim 

Kleinkinderen en achterkleinkinderen 

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 21 januari om 12.00 uur in de 
Heilige Clemenskerk te Nuenen, daaropvolgend zal de teraardebestelling 
plaatsvinden op de begraafplaats Oude Landen, Beekstraat 48A te Nuenen. 

Ons pap ligt opgebaard in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, 
Meanderlaan 1 te Helmond, alwaar geen bezoek.  

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren. 

Correspondentieadres: Stilpot 28, 5708 GX  Helmond 

Na een rijk en liefdevol leven in het teken van scholing, techniek en muziek, is, voorzien 

van het sacrament der zieken, rustig en vredig ingeslapen ons pap, opa en overgrootvader

† Eindhoven, 14 januari 2017

Zorgboog trekt zich terug uit race  
'Best Presterende Werkgever' 
De Zorgboog heeft zich per direct teruggetrokken uit de race voor 'Best Presterende 
Werkgever Award 2016' van het Nationale Business Succes Award (NBSA) Instituut. Dit 
naar aanleiding van de uitzending van het VARA-programma Rambam op donderdag-
avond 12 januari. Henri Plagge, voorzitter raad van bestuur de Zorgboog: "Met verba-
zing en teleurstelling hebben wij gisteren het programma Rambam gezien, waarin een 
onthutsend beeld wordt gegeven over de werkwijze van het NBSA-instituut bij het toe-
kennen van een award. Alhoewel het hier gaat om een andere award dan de award waar 
wij als Zorgboog bij betrokken zijn, zien wij teveel overeenkomsten. Naar aanleiding van 
de uitzending hebben wij besloten om ons per direct terug te trekken uit race voor 'Best 
Presterende Werkgever Award 2016' en onze medewerking hieraan te beëindigen."

Feestelijke 
muzikale start 
van Lambertus 
Concerten in 2017
Op zondagmiddag 22 januari opent 
Lambertus Concerten het muzikale 
jaar met een bijzonder feestelijk con-
cert van het eigen vocaal ensemble 
Nuove Musiche en het Lambertus 
Consort. Het geheel staat onder lei-
ding van Jan van de Laar. Op het pro-
gramma staan twee prachtige werken 
uit de barok: het Gloria in D majeur 
van A. Vivaldi en Chandos Anthem 
no. 8, ‘O Come Let Us Sing’ van G.F. 
Händel, met solisten. Plaats: Audito-
rium Elkerliek ziekenhuis, Wessel-
manlaan 25 in Helmond.
Aanvang: 15.00u Entree: € 7,50. 



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

AANGEBODEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel: 040-
2555750 of 06-85865835.

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.

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

 www.lineo.nlZondag 22 januari
geopend 11.00 - 17.00 uur

Leolux Bora-bora 2 zits vanaf € 1.962,-- in stof 
Actieprijs in leder 2 zits: € 2.325,--

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

LEOLUX MEUBELEN

IN DE SHOWROOM VAN LINEO

uw

regiodealer
Lineo 

s e l e c t s t o r e

Leolux bank met rug in 3 hoogtes; 
laag, hoog en extra hoog

Leolux bank met elektrisch 
verstelbare zittingen

Leolux eetkamerstoelen; 
Vele kleuren stoffering, 
poten in epoxy of kleurlak. 

Bijzonder: 
Met ambachtelijk geregen 
siernaad i.p.v. rits.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

Scheiden doe je samen
* VANAF INTAKEGESPREK T/M AFHANDELING RECHTBANK
* EFFECTIEVER EN GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
* EEN AANSPREEKPUNT TEGEN EEN VASTE TOTAALPRIJS

 Astrid Larue | Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl | www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

VACATURE: Voor het 
schoonhouden van onze 
tandartspraktijk zijn wij per 
1 februari as op zoek naar 
een gemotiveerde interieur-
verzorgster voor 6-8 uur per 
week. Werktijden flexibel in 
te delen buiten kantoortij-
den. Telefoon: 040-2835146

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

Nuenen-Noord 
(Tussen Weverstraat en Lissevoort ± 290 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

Berg 16 | 5671 CC Nuenen | 040 - 284 07 08 | www.lesouris.nl | info@lesouris.nl

Vanaf vrijdag 20 januari:
NIEUWE KAART

met als specialiteit
“Nünentaler Gröstl”

Vernoemd naar, jawel:
“De Nünentaler Schürzenjäger”

Kom proeven van dit winters stoofpotje!

TE HUUR: Gemeubileerde 
Zit-Slaapkamer, ± 22 m2. 
Kleine keuken, Wifi, TV/Ra-
dio, TUE ov 12 min. Fiets 
± 25 min. Voor studente. 
€8250,- p/m All-inn. Info tel. 
06-38480437 in Nuenen. 
Geen studenten huis!!

VERLOREN: Zwarte da-
mesportemonnee  met be-
langrijke inhoud. Omgeving 
Kernkwartier op donder-
dag 12 januari. Tel: 040-
2834730 of 06-55168500.

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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Computercafé voorjaar 2017
Op donderdag 26 januari gaat Computercafé Nuenen van Bibliotheek Dom-
meldal en SeniorWeb Nuenen weer van start met een reeks van negen pre-
sentaties. De succesformule van het iedere week behandelen van een inte-
ressant onderwerp wordt hiermee weer voortgezet. 

Het programma voor januari/februari 
ziet er als volgt uit:

26 januari Videomontage met Premiè-
re Elements
Première Elements is de consumen-
tenversie van het professionele pro-
gramma Première, waarmee u prach-
tige films kunt monteren. U krijgt in 
het Computercafé een kort overzicht 
van wat u allemaal met het program-
ma kunt.

2 februari Wachtwoorden opslaan met 
LastPass
Hoe vaak ondervindt u problemen met 
het steeds weer opnieuw aanmaken 
van wachtwoorden, zijn deze allemaal 
nog wel te onthouden? Het gratis pro-
gramma LastPass lost deze problemen 
op een veilige wijze voor u op, u hoeft 
ze zelf niet meer te onthouden.

9 februari Gmail & Outlook.com
Email programma’s die u op al uw ap-
paraten op alle plaatsen kunt gebrui-
ken zijn o.a. Gmail van Google en Out-
look.com van Microsoft. Wat u er al-
lemaal mee kunt en hoe u er mee werkt 
leert u op het Computercafé.

16 februari Werken met Thunderbird
Microsoft stopt met Windows Live 
Mail, maar Mozilla’s Thunderbird is 

een prima werkend alternatief. In het 
Computercafé wordt u getoond hoe u 
het beste met dit programma kunt 
werken.

23 februari Back-up / Image maken
Om problemen te voorkomen wordt 
geadviseerd om regelmatig een back-
up of een image te maken, maar wat is 
eigenlijk het verschil, en wanneer kan 
je beter het een en wanneer het ander 
doen? Het Computercafé leert u de 
mogelijkheden.

In maart volgen er nog 4 presentaties, 
zie: www.seniorwebnuenen.nl/com-
putercafe.
Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur de 
koffie klaar en start de inleiding om 9.30 
uur, waarbij er weer volop ruimte is 
voor vragen. Iedereen kan zonder aan-
melding vooraf in het Computercafé te-
recht, er wordt een bedrag gevraagd van 
€ 4,00 voor entree plus koffie.
Het Computercafé is bereikbaar via de 
hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (te-
genover Dorpsboerderij Weverkeshof).

St.-Annagilde Nuenen-dorp
Op 8 januari jl. hield het St.-Annagilde Nuenen-dorp de gebruikelijke nieuw-
jaarsbijeenkomst. Een goede start van het jaar omdat ook in het 407e gilde-
jaar er weer nieuwe gildebroeders konden worden ingeschreven.

In de gilderaadsvergadering van afgelopen november werd besloten een viertal 
aspirantenleden te aanvaarden als gildebroeders. Een viertal, dat gezien hun leef-
tijd ervoor zorgt, dat er een goede opvolgende generatieopbouw is bij het gilde 
dat vertrouwen geeft in de gildetoekomst. Ook konden in die bijeenkomst een 
tweetal jubilarissen worden gehuldigd. 

De vier nieuwe gildebroeders ingesloten door links Riny van Rooij en rechts Jan Sleegers, 
respectievelijk 40 en 12,5 jaar gildebroeder. De nieuwe gildebroeders zijn Roy van Eerden, 
Wouter Verberne, Koen de Brouwer en Willy van der Sterren.

IJsbaan Gerwenseweg open?
 
Alles is reeds in gereedheid gebracht om de ijsbaan aan de Gerwenseweg in 
gebruik te laten nemen door schaatsers. Op het ondergelopen terrein te-
genover de Gerwense windmolen De Roosdonck zitten de meeuwen al te 
wachten op de mensen.
 
"De ijsbaan ligt er prachtig bij, jammer 
dat het ijs nog niet sterk genoeg is", al-
dus maandagmiddag een toevallige 
wandelaar ter hoogte van De Rijt. Er is 
vijf tot zes centimeter ijs nodig voor de 
schaatsers en daarvoor moet het nog 
een paar nachten vriezen, zo’n vijf of 
zes graden onder nul. Overdag moet 
het dan licht blijven vriezen.

De lichtmasten staan er al, nu is het 
wachten op betrouwbaar ijs. Bij het 
ter perse gaan van deze editie van de 
enige échte Nuenense krant gaven 
de weersvoorspellingen geen een-
duidig beeld voor een paar dagen 
met vorst. Onze fotograaf schoot dit 
idyllisch tafereeltje, zonder schaat-
sers in beeld….. 

Foto Cees van Keulen

Muzikale middag met     
‘De Gerwense Dorpsmuzikanten’
 
Blaasorkest ‘De Gerwense Dorpsmuzikanten’ zal op zondag 22 januari een 
optreden verzorgen in de ‘Jo van Dijkhof’ in Nuenen
 
Dit 20 koppig orkest uit Gerwen is een 
graag geziene gast in de vele zorgcen-
tra in de omgeving. Met hun veelzij-
digheid aan nummers maken zij van 
ieder optreden een mooie muzikale 
belevenis. Dit keer zullen zij een muzi-
kale middag verzorgen voor alle bewo-

ners en belangstellenden van de ‘Jo van 
Dijkhof ’.
Het optreden begint om 14.30 uur en 
zal tot ongeveer 16.30 uur duren. Ie-
dereen is van harte welkom en de toe-
gang gratis!!
Graag tot a.s. zondag.

‘Alle Hens’ op de 
Dorpsboerderij Weverkeshof 
Op 22 januari speelt ‘Alle Hens’ in de Weverkeshof te Nuenen. Daar gaat van-
af ongeveer 13.45 uur deze zang-muziek-groep de middag vullen met di-
verse muzikale klankkleuren, opwekkende, melancholische, vrolijke en 
zelfs brabantse liederen. Kees, Kees, Kees, Jan, Leo en Martin zullen elkaar 
weer trachten te vinden in welluidende samenzang.

Thuis uw Spotify-favorieten in kwa-
drofonische stereoklanken beluisteren 
via uw hoofdtelefoon, languit op de 
bank met een glas wijn onder bereik, 
mag ook natuurlijk. Al mist u dan de 
onvergelijkbare sfeer van het verbon-
den, muzikale samenzijn bij het hout-

vuur, zittend op de hardhouten stoel in 
de woonkamer van de Weverkeshof.
Natuurlijk is de entree gratis. Koek en 
zopie zijn tegen betaling verkrijgbaar.
Zondag 22 januari ‘Alle hens’ op de 
Dorpsboerderij Weverkeshof. Aan-
vang 13.45 uur. Vrij entrée.

Kom 24 januari naar de  
‘Nieuwjaarsinloop’

Weer onder de 
mensen?
 
Bij de Inloop Nuenen staan de deu-
ren open voor iedereen die graag 
weer onder de mensen wil zijn zodat 
‘meedoen’ weer wat gemakkelijker 
wordt. Kom eens vrijblijvend ken-
nismaken op dinsdag 24 januari. Je 
bent tussen 16.00 en 18.00 uur van 
harte welkom in De Luistruik.

Inloop Nuenen is de plek waar inwo-
ners van Nuenen onder het genot van 
een drankje en een spelletje elkaar ont-
moeten. Op dinsdagavond wordt er, 
tegen een kleine vergoeding, gezamen-
lijk gegeten. Wensen en ideeën voor 
andere activiteiten zijn welkom, maar 
niets ‘moet’. Je bent meer dan welkom 
als je er gewoonweg ook bent. Wil je 
meer weten? Meld je aan bij Kelsey; 06 
- 231 61 492 en Tjerkje; 06 - 836 68 168, 
of mail naar deboei@ggze.nl. 
Inloop Nuenen is een initiatief van 
GGzE De Boei. De Inloop is iedere 
dinsdag van 15.00 tot 19.00 uur open 
en vindt plaats in Gebouw De Luis-
truik, (naast het Pleincollege) Sport-
laan 12 in Nuenen. Kom jij langs?

Nuenen zingt
Op zondag 19 februari zal in het Van 
Goghkerkje aan de Papenvoort in 
Nuenen weer ‘Nuenen zingt’ plaats-
vinden. Van 16.30 uur tot 17.30 uur 
zullen bekende geestelijke liederen ge-
zongen worden. Hoopt u dat uw lied 
gezongen wordt, dan kunt u nog tot 1 
februari uw lied doorgeven aan: d.ka-
per@onsnet.nu. Mocht u niets door te 
geven hebben, dan hopen we dat u 
toch komt, om het lied van anderen ‘te 
dragen’. Wie zingt mee?

Openbare 
vergadering 
Dorpsraad Gerwen 
De Dorpsraad Gerwen houdt dins-
dagavond 31 januari a.s. om 20.00 
uur een openbare vergadering. in 
Gemeenschapshuis D’n Heuvel, 
Heuvel 11 te Gerwen.

Diverse onderwerpen komen weer aan 
bod, waaronder een presentatie door 
Elma van Keulen betreffende het afval-
beleid in de Gemeente Nuenen. Ze zal 
eerst een algemeen kort verhaal hou-
den over afval. Verder wat is er in het 
College hierover besloten, waar willen 
we naartoe en welke maatregelen heb-
ben we genomen. De huidige inzame-
ling, de gratis brenghoek op de Milieu-
straat, wat is PMD en waar gaat het 
naartoe? 

Ook staat de busverbindingen door de 
kern van Gerwen op de agenda.
Natuurlijk mag het vragen ‘halfuurtje” 
niet ontbreken; u kunt uw aanvraag 
hiervoor indienen via www.digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl.

Rob Appelhof, Voorzitter Dorpsraad.

Wie gaat er mee naar het 
Kröller Müller museum?
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen is voornemens om bij voldoende be-
langstelling op17 februari een bezoek te brengen aan het Kröller Müller mu-
seum op de Veluwe. Dit museum is gelegen op het Nationaal Park De Hoge 
Veluwe. In dit museum bevindt zich de op één na grootste van Goghverza-
meling ter wereld.

Het is de bedoeling dat wij daar met 
een bus naar toe reizen en daar de hele 
dag zullen verblijven. Er zijn diverse 
mogelijkheden om in het park op eigen 
gelegenheid te vertoeven zoals b.v. een 
bezoek aan het Kröller Müller muse-
um, het Jachthuis Sint Hubertus, Be-
zoekerscentrum/Museonder en ook 
op pad te gaan met de boswachter of 
een natuurgids. Ook kan er in het mu-
seum tegen betaling gebruik worden 
gemaakt van een gids. In het centrum 
van het park ligt het parkrestaurant 
‘De Hoge Veluwe’ waar men eventueel 
kan lunchen. Ook zijn er witte fietsen 
die gratis zijn te gebruiken. Te koop 
zijn tevens fiets- en wandelroutes als-
ook een gedetailleerde plattegrond van 
het Park. Aan het einde van de middag 
gaan wij weer hopelijk voldaan met de 
bus terug naar Nuenen/Gerwen. 

De kosten van de bus zullen ongeveer 
€ 20,- bedragen; deze zijn mede afhan-
kelijk van de groepsgrootte. Er zijn 
combitickets verkrijgbaar voor een be-
zoek aan het museum samen met een 
bezoek aan Jachthuis Sint Hubertus. In 
het jachthuis worden ook rondleidin-
gen verzorgd. Het definitieve pro-
gramma moet nog nader worden vast-
gesteld. Raadpleeg daarvoor de web-

site van o.a. het Kröller-Müller 
museum alsook www.hogeveluwe.nl 
en reserveer zelf eventueel bij reserve-
ringen@hogeveluwe.nl.

Indien men belangstelling heeft om 
hieraan deel te nemen kan men zich 
aanmelden op de website digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl (WLG-De vijf 
gekozen musea 2016-2017). Voor in-
formatie kan men eventueel contact 
opnemen met Paul Mol, tel. 040-
2833910 of Annemarie Tenback tel. 
040-2840807.

Wie meer wil weten van activiteiten 
van WLG kan terecht op www.digi-
taal-dorpsplein-gerwen.nl. Inschrijven 
op de nieuwsbrief maakt het gemakke-
lijk om steeds op de hoogte te zijn.
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5 Taarten voor zwemmers 
Z&PV Nuenen
Door Marie-Louise Kardol

Traditiegetrouw krijgen zwemmers van Z&PV Nuenen een taart van de trai-
ner als zij de minuut grens doorbreken (heren) of onder de 1.05 zwemmen 
(dames) op een 100m nummer. Die traditie kost de trainer na 2 weekenden 
Brabantse Kampioenschappen maar liefst 5 taarten.

Dankzij enorme inzet van alle betrok-
kenen kon afgelopen vrijdag de afgelas-
te wedstrijd van het weekend ervoor in 
zijn geheel worden ingehaald. Dit bete-
kende ook de 100m vrijeslag voor de 
heren waarop Alexander Nijst (2001) 
de eerste heer werd die taart verdiende. 
Hij ruilde zijn 1.00.07 van een paar we-
ken geleden in voor 59.51. In een leef-
tijd jonger was er goud en zilver voor 
Nuenen met een spectaculaire 55.61 
voor winnaar Bram Zwetsloot.
Tweede werd daarbij Milan Meurs die 
vervolgens wel met 2.17.00 de 200m 
rugslag op zijn naam schreef. Het 3e 
goud van de dag kwam op naam van 
bovengenoemde 3 heren aangevuld 
met Jelmer North op de 4x200vrij 
jongens junioren 4.

Op zaterdag gingen de heren vrolijk 
verder, met goud voor Bram op de 
50school en 50vrij en zilver op de 
200wissel, goud voor Milan op de 

200wissel en zilver op de 50vrij en 
goud voor Jelmer op de 200vlinder. Bij 
de meiden uit 2001/2002 was Merel 
Phaff de grootverdiener, met goud op 
de 200rug en zilver op de 50rug en 
100vlinder. En al deze prijzen werden 
gewonnen met tijden die ruim onder 
hun beste tijd lagen. Een mooie zilve-
ren medaille was er verder nog voor 
Diede Struijk op de 200rug en Flore 
Meulendijks (beiden 2004) op de 
100vlinder. Bij de heren tekenden 
Sven Kardol en Wouter Sijmons voor 
zilver en brons op de 200vlinder.
Taarten 2 tot en met 5 werden op zon-
dag verdiend door Joeri Phaff (1.59.55 
op de 200vrij), Merel Phaff (spectacu-
laire 1.04.76 op de 100rugslag!) en Jel-
mer en Ruud van Heerbeek op de 
100vrij. Laatste 2 heren deden dat als 
startzwemmer van de 4x100vrij esta-
fettes. Jelmer kwam tot 59.97, Ruud 
dook met 54.89 onder de 2e taart-
grens van 55 seconden.

Merel Phaff onderweg op de rugslag

NKV 1 wint laatste 
verre uitwedstrijd 
Door Samira Veninga

Afgelopen zondag stond de uitwed-
strijd tegen Maastricht 1 op de plan-
ning. De thuiswedstrijd tegen Maas-
tricht werd overtuigend gewonnen 
met 20-6, dus erg spannend zou het, 
als alles volgens plan zou lopen, niet 
mogen worden. 

Door de meevallende weersomstan-
digheden kwam de koploper, NKV, 
een uur voor aanvang aan in een zeer 
gezellige sporthal. Zodra de wedstrijd 
begon wist NKV afstand te nemen 
van Maastricht, en was het al snel dui-
delijk dat het wederom een gemakke-
lijke wedstrijd zou gaan worden. 
De spanning verdween al snel maar 
gelukkig bleef het wel een hele leuke 
wedstrijd voor de vele supporters van 
Maastricht die naar de sporthal waren 
gekomen om te kijken of de thuisploeg 
kon stunten tegen de koploper. De ge-
hele wedstrijd was echter in handen 
van NKV, en het is geen moment 
spannend geweest. De eindstand was 
dan ook meer dan terecht 7-27.
Dichter bij huis, in Eindhoven, mocht 
NKV 2 aantreden tegen PSV 2. Hier was 
het echter spannend tot de laatste mi-
nuut, maar gelukkig wist NKV 2 de wed-
strijd net op tijd naar zich toe te trekken. 
Het werd hier uiteindelijk 14-16. 
Door deze twee overwinningen verste-
vigen zowel NKV 1 als NKV 2 de kop-
posities in hun poule. Komend week-
end twee thuiswedstrijden: NKV 1 op 
zaterdag tegen Voltreffers 1 om 14.15 
uur en op zondag NKV 2 tegen Tilburg 
4 om 12.45 uur. Beide wedstrijden 
worden gespeeld in de Hongerman. 

Tinus Steenbakkers 
Lissevoorter van het Jaar 2016
In een geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst van TV de Lissevoort is zondag 
15 januari Tinus Steenbakkers benoemd tot Lissevoorter van het Jaar 2016. 
In zijn nieuwjaarstoespraak benadrukte voorzitter Leo van de Sande ook 
nog eens het grote belang van ledenbehoud voor verenigingen. 

Dit jaar was het niet moeilijk om een 
Lissevoorter van het Jaar te benoe-
men. Niet verwonderlijk als je de lijst 
van activiteiten ziet waarmee Tinus 
Steenbakkers zich bezighoudt. Tinus 
is heel vaak op het park en vooral be-
trokken bij het beheer van de accom-
modatie. 
In 2016 is ingezet op veel en gezellige 
activiteiten en zijn vooral ook ambiti-
euze afspraken gemaakt met de nieu-

we trainers van 2Serve, waarvan Kjel 
en Tom de ‘hometrainers’ zijn. Voor 
de jeugd betekent het dat teamvor-
ming en enthousiasme gepromoot 
gaan worden boven prestatie. Maar 
ook de senioren kunnen profiteren 
van programma’s als TennisFit, dat 
van harte wordt aanbevolen.
Kijk op de site www.tvdelissevoort.nl 
bij ‘tennispark’ - ‘tennishal’voor info 
over prijzen en beschikbaarheid.

Tinus Steenbakkers (links) krijgt als Lissevoorter van het jaar een presentje uitgereikt 
door voorzitter Leo van de Sande (rechts).

Tennis

TV de Lissevoort

Zwarte dag voor     
Z&PV Nuenen waterpolo
Door Marcel Vermeulen

Afgelopen zaterdagavond stonden de twee bovenste teams van de lande-
lijke waterpolocompetitie tegenover elkaar in Veldhoven; Njord tegen Nue-
nen. Het werd een beladen wedstrijd en een zwarte dag voor alle leden van 
waterpolovereniging Nuenen.

Waterpolo

Beide teams, officials en publiek be-
gonnen de wedstrijd met een minuut 
stilte. Een moment om stil te staan bij 
het plotselinge overlijden, eerder die 
dag, van een speler van het derde 
team en tevens vader van twee jeugd-
spelers. Het was voor alle aanwezigen 
duidelijk een zeer emotioneel mo-
ment. Na overleg met het bestuur, de 
waterpolobond en de spelers onder-
ling werd besloten de wedstrijd toch 

door te laten gaan. Tevergeefs hebben 
de spelers de droefenis van het verlies 
van deze zeer gewaardeerde sport-
vriend geprobeerd van zich af te spe-
len. Nuenen hield het ongeveer een 
halve wedstrijd vol en tot aan het be-
gin van de derde periode ging de 
strijd gelijk op. Maar zoals te ver-
wachten was verdween de concentra-
tie daarna en werd de wedstrijd met 
10-9 verloren.

Het team vindt in het water troost bij elkaar

Badminton Club 
Lieshout
In de tweede helft van januari biedt Bad-
minton Club Lieshout weer volop (neven)
activiteiten. Naast de wekelijkse speel-
avond op woensdag en de diverse compe-
titiewedstrijden gaan de (senioren) bad-
mintonners wokken en gaat de jeugd de 
laddercompetitie verder afwerken. Daar-
naast is weer een activiteit vanuit Ge-
zondheidsrace 2.0 waar Badminton Club 
Lieshout natuurlijk aan mee doet.

Programma:
Woensdag 18 januari 20.30 uur: BCL-
M1 - BC Oirschot-M1
Zondag 22 januari 10.00 uur: BC Kerk-
driel-H2 - BCL-H1
Zondag 22 januari 10.00 uur: BCL-
U15 Gemert - BC’67 Veghel-U15/2
Woensdag 25 januari 18.30 uur: Lad-
dercompetitie (jeugd)
Woensdag 25 januari 20.30 uur: BCL-
M1 - BCO-M1
Zondag 29 januari 11.00 uur: Laarbeek 
activiteit van ATTC’77
Zondag 29 januari 18.00 uur: Wokken 
(senioren)

Zwemmen

Kaartclub ‘De Vrolijke Katters’ 
bestaat 85 jaar
Door Gerrit van Ginkel

Waarschijnlijk een van de oudere gezelligheidsverenigingen in Nuenen 
viert vrijdag 20 januari een feestelijk jubileum. Ze vieren dan het 85jarig be-
staan van hun kaartclub. Op 2 januari 1932 werd bij Café Sjefke Coolen in 
Wetten door Willem Rooijakkers een katclubke opgericht. Het destijds po-
pulaire kaartspel wordt nu niet meer zo vaak gespeeld. Het Jassen is daar-
voor in de plaats gekomen. Volgens de kenners werden bij het katten de 
kaarten te gemakkelijk verraden. Voor de kenners is het zo dat de telling bij 
het Jassen hetzelfde is als bij het Boonaken.

Aan tafel in een Nuenens Horeca-eta-
blissement tref ik twee bestuursleden 
van De Vrolijke Katters aan. Sjef Teu-
nisse, sinds kort voorzitter, en pen-
ningmeester Sjaak Engelen sturen de 
vereniging aan. Het is volgens Sjef een 
heel gemoedelijk clubke waarbij tij-
dens het spel nog wel eens veel emotie 
vrijkomt. Maar dat er nog maar 4 
voorzitters versleten zijn in 85 jaar, 
geeft wel aan dat de kaartclub weinig 
problemen kent. Als nieuwe voorzit-
ter moet Sjef nog even zoeken in de 
papieren maar zonder moeite noemt 
hij de 4 voorzitters met daarbij hun 
dienstjaren. Van 1932 tot 46 Willem 
Rooijakkers, van 1946 tot 2000 Frans 
Dekkers, van 2001 tot 2016 Marinus 
Renders en van 2016 tot heden Sjef 
Teunisse.
De vereniging telt op dit moment een 
kleine 25 leden waarbij aan tafel nog 
overeenstemming werd bereikt over 
dit ledental tussen penningmeester 
en voorzitter.

Sjaak Engelen weet nog te vertellen dat 
men tot 2000 onderdak vond bij Sjefke 
Coolen en later gastvrijheid kreeg aan-
geboden bij de Schut van Wetten.
Verder kent de vereniging 2 ereleden 
namelijk Willem Rooijakkers en Frans 
Dekkers. Joop van Balen is het oudste 
lid in leeftijd met zijn 89 jaren.

Eerst kaartte men op zaterdagavond, 
later werd het vrijdagavond en tegen-
woordig is het vrijdagmiddag. Onge-
veer 15 bezoekers leggen dan een 
kaartje en er komen ook een aantal 
partners mee die samen gaan rikken.
Tijdens de speciale bijeenkomst a.s. 
vrijdag die plaats vindt bij John Geven 
Studio’s B.V.,-Vader Rini met partner 
zijn ook lid van de kaartclub- zal er 
nog een huldiging plaats vinden.

Voor degenen die meer van het kaart-
spel willen weten of eens een keer mee 
willen doen, zij kunnen zich melden 
bij Sjef Teunisse via tel. 040 283 18 31.

Sjaak Engelen (links) en Sjef Teunisse, 2 bestuursleden van de Vrolijke Katters

Geslaagde Rik- en 
Joker Marathon
Ondanks het slechte weer en de 8 af-
schrijvingen, is met 48 personen be-
gonnen aan de marathon. Met kaart-
liefhebbers uit Eindhoven, Veldhoven 
en Geldrop was het al in de eerste ron-
de een flinke strijd om de punten.
Dora van Rooy stond met 100 punten 
na de eerste ronde bovenaan.
Na de lunch, welke voortreffelijk was 
verzorgd door ‘de Gasterij’, werd aan-
gevangen met de tweede ronde.
Hier werden de kaarten anders ge-
schud, wat bleek uit de nieuwe stand. 
Deze was Riet Marquenie met 118 
punten voor An Arts met 113 punten.
Verwoed gingen de deelnemers de 
derde ronde in om iets aan deze stand 
te veranderen.

De eindstand bij het rikken was:
Bennie de Louw       157 pnt.
Dora van Rooy 152 pnt.
Nettie de Louw 147 pnt.
An Arts 143 pnt.
Riet Marquenie 124 pnt.
Jammer dat bij het jokeren een aantal 
deelnemers zich afgemeld hadden. De 
strijd was minder spannend daardoor.
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Volleyballers NUVO’68 team 4 
weer kampioen
Op zondag 15 januari deden de volleyballertjes 4c mee met het CMV toernooi in 
Mierlo. Het waren erg leuke maar ook hele spannende wedstrijden. De teams wa-
ren erg aan elkaar gewaagd. Maar uiteindelijk ging de 1ste plaats toch naar de vol-
leyballers van NUVO’68.
Kimberly, Anouk, Cas, Noa en Renee heel erg goed gedaan. Jullie zijn toppertjes! 
Natuurlijk ook dank aan de coach en trainers. Op naar het volgende toernooi.

Volleybal

NUVO’68 team 4 weer kampioen

Jaarlijkse nieuwjaarsborrel 
van LONU
Dinsdag 10 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel bij LONU 
met daaraan voorafgaand de prestatieloop. Het clubgebouw was gezellig aange-
kleed in kerstsfeer en voor iedereen stond de Glühwein en oliebollen klaar.

Tom Vroomen 
nieuwe trainer EMK
EMK heeft voor komend seizoen Tom 
Vroomen aangetrokken als nieuwe 
hoofdtrainer. De 50-jarige Tom Vroo-
men heeft ruime ervaring als assistent 
trainer (Geldrop A1, jeugdopleiding 
UNA, UNA 2, UNA 3 en Geldrop 2), 
en als hoofdtrainer (RKGSV, Budel/
Nedzink, DBS, Mulo en Terlo). Tom 
gaat vanaf 1 augustus 2017 vol ambitie 
en enthousiasme aan de slag met de 
huidige selectie en de zich aandienen-
de jeugd.

Tom Vroomen nieuwe trainer EMK voor 
komend seizoen

Nadat de leden met verhitte koppies bin-
nen waren na het voltooien van de pres-
tatieloop mochten zij hun stem uitbren-
gen voor de verkiezing van LONU’er van 
het jaar, er waren drie genomineerden 
waarop gestemd kon worden namelijk: 
Pauline van Gemert, Anne Joustra en 
Marieke IJsendoorn. Tot haar grote ver-
rassing werd Marieke officieel verkozen 
tot LONU-er van het jaar 2016, vanwege 
haar positieve en vrolijke houding, grote 
inzet met als resultaat elke maand een 
super leuke nieuwsbrief en een erg mooi 
resultaat na het organiseren van de KiKa 
run voor haar neefje Milan

Daarna werd overgegaan tot de uitrei-
king van de prijzen voor de Clubkam-
pioenen van 2016.

Bij de mannen was de derde plaats 
voor Wilbert de Wijs, de tweede plaats 
ging naar Robin Bakkerus. De beste lo-
per van LONU is Harry Maasakkers. 

Bij de dames ging de prijs voor de der-
de plaats naar Miriam Veerman, de 
tweede plaats was voor Sandra Boeijen 
en de beste loopster van LONU is Ro-
salyn van Voorst. 

De aanmoedigingsprijs ging deze keer 
naar Jeroen Lathouwers voor zijn gro-
te inzet voor de club het afgelopen jaar.

Het was een hele gezellige avond en 
fijne aftrap van een nieuw sportief jaar!

Marieke IJsendoorn LONU-er v.h. jaar 2016

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•  Altijd 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Kijk ook eens op onze website 
en webshop 

www.adventurestore.nl
bestellen kan 24/7

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 31 JANUARI 2017. 

20-50%
KETTLER FITNESS

APPARATUUR - ALLES

UIT VOORRAAD

WinterSale
WINTERKLEDING

 OP ALLE 
WINTERJASSEN

WINTERBROEKEN
FLEECE

SOFTSHELLS
SKI KLEDING20-50%

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zondag 22 Januari
OSS’20 - RKSV Nuenen  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
WODAN 7 - Nuenen 7  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
FC Eindhoven AV 2 - Nuenen 8 12 .00

EMK NUENEN
Vrijdag 20 januari 
WZVC/Westerh . 1 - EMK 1 (zaal)  21 .05
Zondag 22 januari
DBS 1 - EMK 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

RKGSV GERWEN
Zondag 22 Januari
RKGSV 4 - SBC 11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
SSE 1 - RKGSV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1300
Dinsdag 24 Januari
Puspharia 1 - RKGSV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .30

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 22 januari
ZSC 1 - Nederwetten 1  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nederwetten 2 . - SBC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
SV Valkenswaard 7 - Nederw . 3  . 10 .00
Nederw . Da 1 - Pusphaira Da 1  . 12 .15

NKV KORFBAL
Zaterdag 21 januari
NKV 1 - Voltreffers 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .15
Zondag 22 januari
NKV 2 - Tilburg 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .45

ProgrammaRKVV Nederwetten Dames 
afdeling viert 10 jarig bestaan
Op zaterdag 14 januari vierde de damesafdeling van RKVV Nederwetten 
haar 10-jarige jubileum. De middag startte met een toast op dit heuglijke 
feit met (oud-)speelsters, coaches, verzorgers en begeleiders. 

Daarna werden er verschillende spellen gespeeld onder het genot van een hapje 
en een drankje. Nadat de winnaars er met een fles champagne vandoor waren 
gegaan, vervolgde het programma met een heerlijk verzorgd diner. In de avond 
werd er een ludieke quiz gespeeld met allerlei feiten en weetjes over de dames-
selectie van de Nederwettense voetbalclub. Tot in de late uurtjes werd deze 
avond feestelijk voortgezet op de dansvloer. 

Voetbal

 

Country dansen  
in Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn de eerste maandelijk-
se Country Dance Party van 2017. Dit 
gebeurt op zaterdagavond 21 janauri. 
We dansen in de grote zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire 
line- en partnerdansen worden keurig 
achter elkaar gezet door Country-DJ 
Henk. De nadruk ligt hierbij op echte 
country muziek. Volop genieten dus 
en alleen kijken mag ook. Aanvang is 
20.00 uur.
Graag tot ziens dus op zaterdag 21 ja-
nuari bij The Black Longhorn: Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Meer info? Website: www.blacklong-
horn.nl of email: info@blacklonghorn.nl.

40UP Dansavond 
voor Singles, Laco 
strandbad Nuenen
21 januari is er bij Laco strandbad 
Nuenen een knallende 40+ party voor 
singles, Wij gaan dan gezellig dansen 
op de heerlijke hits van de 70's tot he-
den. Disco, soul, R&B en salsa enz. ko-
men voorbij. Even weer een avondje 
terug in de tijd op een grote dansvloer. 
Kom gezellig alleen of met anderen en 
meld je alvast aan op facebook; SCE 
singleclubeindhoven. We beginnen 
om 21.00 uur en gaan door tot 01.00 
uur. Entree €10,- Adres Enodedreef 3 
Nuenen

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Rini Schepers met grote voorsprong 
winnaar 12de Rikwedstrijd
Door Antoon Hurkmans

Ondanks de zeer slechte weersvoorspelling met sneeuw, storm en hagel was 
er weer een grote opkomst afgelopen vrijdag. Er hadden zich enkele vaste 
spelers afgemeld maar dit werd ruim gecompenseerd door ook deze week 
weer enkele nieuwe deelnemers. Hadden wij vorige week nog melding ge-
maakt van twee overwinningen door Bernard de Louw in dit seizoen, voor 
aanvang werd duidelijk dat alles goed gelezen wordt en Bernard voor de 
derde maal winnaar geworden was.

Rikken

Ook deze avond was bij aanvang wel 
weer duidelijk dat de spelers er ook nu 
weer volop zin in hadden dit was na-
tuurlijk ook mede door het mooie 
deelnemersveld. Na een rustige aan-
loop was het Coen van Gastel die bij 
het opmaken van de stand voor de 
pauze met 103 punten riant de leiding 
had genomen en vol vertrouwen als 
gedoodverfde winnaar aan de tweede 
ronde begon. Na de nieuwe tafel inde-
ling werd het spel steeds weer naar een 
hoger niveau getild. En ondanks de fel-
le tegenstand van zijn tafel genoten 
was er deze avond geen maat op Rini 
Schepers die met een totaal van 130 
punten riant winnaar werd van deze 
twaalfde rik avond, gevolgd door de 
leider van voor de pauze Coen van 
Gastel met 103 punten. Ook om de 
plaatsen drie tot en met zeven was het 
nog lang spannend en het was Toine 
Raaijmakers die met een puntje voor-
sprong op Frans de Brouwer de derde 
prijs in de wacht wist te slepen.
De hoofdprijs loterij deze week een 

waardebon werd gewonnen door Jan 
v.d.Langenberg.

Uitslag vrijdag 13 januari
 1 Rini Schepers  130 punten
 2 Coen van Gastel  103 punten
 3 Toine Raaijmakers  81 punten
 4 Frans de Brouwer  80 punten
 5 Gerard van Orsouw 76 punten
 6 An Arts   70 punten
 7 Noud Leenders  69 punten
 8 Ria Hurkmans  63 punten
 9 Nelly de Louw  58 punten
10 Antoon Hurkmans  50 punten
 
Vrijdag 20 januari a.s. is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren. Alle rikkers zijn van harte wel-
kom. Locatie ‘Oude Landen’ Pastoors-
mast 14 Nuenen.
Voor informatie bellen naar 06-10 28 
97 97 of 06-40 32 04 19.



EEF is verkrijgbaar bij o.a.:

DE SMIDSE

MAAK EEN LEUKE FOTO VAN JE EEF PROEVERIJ 
en mail deze naar info@deheidebrouwerij.nl samen 
met de naam van de winkel waar je EEF gekocht 
hebt, dan kan je daar ook je gratis EEF glas ophalen.

GRATIS GLAS

MAAK EEN LEUKE FOTO VAN JE EEF PROEVERIJ

 glas ophalen.
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