
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

Beetje stil, 
maar zo’n 
leuke plannen

2017 
in Beeld

(Sluik)reclame 
en adverteren 
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DECEMBER
ACTIEMAAND

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

VERKOOP: 1% COURTAGE 
AANKOOP: € 995,-

Aanleveren week 1 
redactioneel en 

advertenties 
 Week 1: uitgave donderdag 

4 januari 2018
Sluitingstermijn voor redactioneel 
en  advertenties: 2 jan. 12.00 uur

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Gesloten vanaf 
24 dec. t/m 1 jan. 2018

Wij wensen u 
fi jne feestdagen! 

ALLES MOET

WEG!

DE TOTALE LEEGVERKOOP
IS BEGONNEN!

Nuenen, Vorsterdijk 12. www.coppelmans.nl

WWW.WOENSXL.NL

31 DECEMBER 
12.00 - 17.00 UUR 

KOOPZONDAG

WE WENSEN U  
EEN GEZOND 2018

Licht op groen voor nieuwbouw Gerwen

 RKGSV krijgt hybridegrasmat 
voor ‘knollenveld’
Door Cees van Keulen

De kogel is door de kerk: de Gerwense voetbalvereniging RKGSV levert een 
voetbalveld in voor de nieuwbouw in Gerwen-zuidoost. De plaatselijke 
groen-witten gaan terug van drie naar twee voetbalvelden. Gevreesd werd 
dat er in de toekomst door het intensiever gebruik op knollenvelden 
gespeeld zou moeten worden.

Vorige week heeft het gemeentebe-
stuur toegezegd om zo’n driehonderd-
duizend euro uit te trekken voor de 
aanleg van een grasmat met plastic 
sprieten gecombineerd met gewoon 
groen gras. Een dergelijke hybride-
grasmat levert minder onderhoud op 
en er kunnen toch meer wedstrijden 
op gespeeld worden. Het voorstel voor 
de aanleg van dit nieuwe veld komt in 
februari in de gemeenteraad.

Zeventig jaar RKGSV
Volgend jaar viert RKGSV het 70-jarig 
bestaan. Gerwen kende al een voetbal-
club onder de naam DMS - De Moe-
dige Strijders - zo ergens tussen 1920 
en 1925. Tweede paasdag 1933 werd 
de RK Gerwense Voetbalvereniging 
RKGVV opgericht. De kleuren waren 
oranje-zwart en er werd gespeeld op 
een knollenveld aan de Huikert. Op 12 
juni 1938 vierde de club het eerste lus-
trum (zie foto). Tijdens de oorlog 
sneuvelde ook deze club. De huidige 

RKGSV zag op 6 mei 1948 het levens-
licht en bestaat nog steeds. Het veld 
aan het Laar werd vroeger ‘verzorgd’ 
door schaapherder Evert de Vries, die 
er zijn schapen op liet grazen. Ko-
mend jaar bereikt de plaatselijke voet-
balclub het 70-jarig bestaan. En in 
2018 gaat RKGSV op een hybrideveld 
spelen en worden nieuwe woningen 
gebouwd op een perceel waarop nu 
nog gevoetbald wordt.

Plangebied voor 76 woningen
Volgens het ontwerpbestemmings-
plan ‘Gerwen Zuidoost’ kunnen er op 
de percelen in het plangebied maxi-
maal 76 woningen gebouwd worden. 
Het plangebied wordt omsloten door 
de Smits van Oyenlaan, Ter Warden, 
Lieshoutseweg, Moorvensedijk, Heu-
vel en Kerkakkers. Met ingang van 2 
december jl. ligt het ontwerpplan ge-

durende zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis. Voor de realisatie van 
het plan bij 39 woningen kan niet wor-
den voldaan aan de voorkeurswaarde 
voor geluidsbelasting uit de Wet ge-
luidhinder voor de oprichting van wo-
ningen. 
Omdat kan worden voldaan aan ont-
heffingsvoorwaarden is het college 
van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Nuenen c.a. voornemens 
een hogere waarde voor de ten hoog-
ste toelaatbare geluidsbelasting vast te 
stellen. Ook dat ontwerpbesluit ligt 
voor een ieder ter inzage op het ge-
meentehuis.

RKGVV anno 1938 tijdens het eerste lustrumjaar met v.l.n.r. op de voorgrond: Tijn de 
Louw, Piet van der Maat, Bert Sanders, Sjors Turk, pastoor mgr. Janus (A.M.) Frenken, 
Dorus van der Maat, Zusje van der Maat, Piet Vermeulen, Karel Sanders, Jan Sanders en 
staand v.l.n.r. scheidsrechter Martens, Harrie Sanders, Frans Beks, Jo Vermeulen, Jo van 
de Meerakker, Antoon Sanders, Jan Vermeulen, Jan Peeters, Hein van de Meerakker, Tum 
Vrijaldenhoven, Johan Donkers, Jan Stoop, Antoon Donkers, Jan Vrijaldenhoven en tam-
boer Marinus Coolen (met dank aan Piet de Groot voor de juiste namen op deze foto). 

Nieuwe woningen in Gerwen-zuidoost: dorps, groen, eigentijds…..(foto Cees van Keulen) 

Nieuwe tarieven 
per 1 januari 2018 
Op 1 januari 2018 wijzigen de tarieven 
van het busvervoer in Zuidoost-Bra-
bant. De nieuwe tarieven zijn als volgt:
 Basistarief OV-chipkaart € 0,90. 
Kilometertarief OV-chipkaart € 0,157 
Dalkorting Brabant € 11,95 per jaar 
(40% korting in de daluren).
Jeugdmaandabonnement € 89,45 per 
maand (voor 12-18 jarige onbeperkt 
reizen).
Brabant Altijd Vrij: € 118,90 per 
maand of € 1189,- per jaar. (Hiermee 
kan in heel Brabant onbeperkt worden 
gereisd).
Ritkaart: € 3,98. 
Dalurendagkaart € 6,22.
Meer informatie over de tarieven in 
2018? Kijk op www.hermes.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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We nodigen u van harte uit voor een 
feestelijke nieuwjaarsontmoeting

Op maandag 1 januari 2018.  Aanvang 16.00 uur
16.30 uur uitreiking vrijwilligersprijs 2017

17.15 uur nieuwjaarstoespraak burgemeester
18.00 uur afsluiting nieuwjaarsontmoeting

Het Klooster Nuenen

VERGUNNINGEN     
PERIODE 18-12-2017 EN 24-12-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Opwettenseweg 128 Opbouw op bestaande garage 
Vorsterdijk en Blekerdijk Kappen houtopstanden 
Gulberg en Langhei Kappen houtopstanden 
Collse Heide 38 Oprichten bedrijfsgebouw 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Daniel Eyndhoutsgaarde 15 Verbouwen woning 
Parkstraat 22 Verbouwen supermarkt 
Vincent van Goghstraat 139, 
141 en 143 Plaatsen gevelreclame 
Gulberg 18 Plaatsen roomopslagtank 
Jacobushoek 5 Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig 
 gebruik 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Zuiderklamp 81 Aanpassen constructie 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen Grote Ronde van Gerwen op 2 april 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Nuenen Uitreiking Witvoeter 2018 op 14 januari 
Collse Hoefdijk 24 Nieuwjaarsparty op 1 januari 
Collse Hoefdijk 24 Nieuwjaarsbijeenkomst O.C.N. 8 januari 
Park 63A Speelautomaten 
Parkstraat 3 Speelautomaten 
Eeneind 37 Speelautomaten 

Dit is een kennisgeving en geen offi ciële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

NUENEN CONTROLEERT    
OP AFSTEKEN VUURWERK
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema 
stoken en het afsteken van vuurwerk. Op de naleving van andere 
regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Stoken
Bij het verbranden van afvalstoffen in de open lucht kunnen de 
openbare orde en veiligheid in het geding zijn. Daarnaast kan stoken 
veel schade aan het milieu veroorzaken. Daarom is het verboden 
om in de open lucht afvalstoffen te verbranden of vuur te stoken. 
Het college kan van dit verbod ontheffi ng verlenen. De regels hier-
over vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet 
Milieubeheer.

Vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag u alleen tussen 31 december 18.00 uur en 
1 januari 02.00 uur op plaatsen waar dat toegestaan is. Iedereen 
die voortijdig vuurwerk afsteekt is in overtreding. 
Het is in ieder geval NIET toegestaan om vuurwerk af te steken:
• Nabij en op het terrein van:
 - De Akkers; 
 - Savanthof
 - Weverkeshof;
 - Jo van Dijkhof.
• In/op/aan/onder:
 - abri’s;
 - bruggen;
 - overkappingen; 
 - tunnels; 
 - telefooncellen; 
 - vuilnisbakken;
 - brievenbussen.
• In en nabij winkelcentra (semi overdekt). 

Het afsteken van vuurwerk is in deze situaties altijd verboden. In 
een aantal gevallen kan het college hiervan ontheffi ng verlenen. 
Daarnaast is het natuurlijk altijd verboden om vuurwerk op een 
openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan 
veroorzaken. De regels hierover staan in de Algemene Plaatselijke 
Verordening en het Vuurwerkbesluit. U kunt deze regelgeving vinden 
via www.overheid.nl

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. Ook zijn de boa’s bevoegd vuurwerk in beslag 
te nemen. 

Let op:
Natuurlijk mag u niet zomaar afval achterlaten op straat. Dit geldt 
ook voor vuurwerkafval. Bij de verkooppunten van vuurwerk wordt 
een speciale plastic zak meegegeven waar het vuurwerkafval in ge-
daan kan worden. De zak moet worden afgesloten en kan op 2 ja-
nuari ingeleverd worden bij diverse inzamelpunten. Bij het inleveren 
van de zak met vuurwerkafval krijgt u een bon waarmee u kans 
maakt op een mooie prijs. De winnaar wordt in januari 2018 in Rond 
de Linde bekend gemaakt. 

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl

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

Tot en met 14 januari kunt u de kerstboom 
(zonder versiering, pot of standaard) kwijt in een 
van de bladkorven of gratis bij de milieustraat. 

Vervolg op pagina 5

ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Gemeente Nuenen 

NIEUWE WEBSITE: NUENENHELPT.NL
Kijk eens op de nieuwe website NuenenHelpt.nl
Hier staan veel antwoorden en adviezen over zorg, opvoeding en 
inkomen. Op één plaats bij elkaar. NuenenHelpt.nl biedt betrouw-
bare, praktische en actuele informatie.

INZAMELING VUURWERKAFVAL
Ook dit jaar verstrekken we in Nuenen vuurwerkafvalzakken om het 
vuurwerkafval veilig te verwijderen. Bij de drie verkooppunten van 
vuurwerk (waarvan één gelegen in Eindhoven, maar dichtbij Nue-
nen) krijgt u een speciale plastic zak mee, waar u het vuurwerkafval 
in kunt doen. Sluit de zak goed af en lever deze in op 2 januari bij 
een inzamelpunt: 
• Op het van Goghplein van Nuenen van 12.00 uur tot 16.15 uur. 
• Op het Heuvelplein in Gerwen van 13.00 uur tot 14.00 uur.
• In de Hoekstraat in Nederwetten (parkeerplaats Kruik) van 14.15 

tot 15.00 uur. 
• Op de Milieustraat aan de Huufkes 48 tot 50 (van 2 januari t/m 

6 januari di-wo en vr. 13.00-17.00 uur en za. 10.00-17.00 uur).

Deze actie belonen we met een bon waarmee u kans maakt op een 
mooie prijs. Wat blijft nog even geheim!  De winnaar wordt in ja-
nuari 2018 in de Gemeenteberichten bekend gemaakt. 

Beetje stil, maar zo'n leuke plannen

En ook blikken wij terug op diverse bij-
zondere evenementen waar wij het en-
tertainment mochten verzorgen. Maar 
naast al deze activiteiten wordt er 
vooral al ontzettend druk gerepeteerd 
voor 2018. Begin van het nieuwe jaar 
komen wij namelijk weer veelvuldig bij 
u voorbij. 

Zo spelen wij de komedie ‘De Ideale 
Man’ begin maart 2018. Regisseur Os-
car de Boer zorgt voor een avond vol 
hilarische spraakverwarringen en per-
soonsverwisselingen. En of dat nog 
niet genoeg is brengen we in april een 
echte klucht voor u in Het Klooster. 
‘Een rondje balkon voor meneer’ met 
regie van Jeroen van de Boom, is een 
avond lachen en een aaneenschakeling 
van verrassingen op het toneel. En 
naast de diverse evenementen waar we 
zullen zijn, zoals Cultuur bij de Buur is 
ook ons Jeugdtheaterlab alweer druk 
aan het repeteren. 

Dus u ziet het, wij zijn er druk mee en 
we hopen u dan ook te mogen ont-

moeten bij onze leuke en bijzondere 
voorstellingen in 2018. Op onze site is 
al heel veel informatie te vinden en 
binnenkort hoort u er meer over. Maar 
voor nu willen wij u eerst vooral een 
heel fijne jaarwisseling wensen en veel 
geluk voor 2018! geluk voor 2018! 

2017 is voor iedereen omgevlogen en zo ook voor ons als Lindespelers. Mis-
schien is het in uw ogen al een tijdje stil rondom onze club, maar het tegen-
deel is waar. Dit jaar zijn wij weer verhuisd naar een andere locatie, hebben 
wij de voorstelling ‘Zus en Zo’ gespeeld onder leiding van regisseur Martin 
Bergmeijer en had ons Jeugdtheaterlab haar première met ‘waarom slechte 
mensen slecht zijn’ onder regie van Leonie van Laarhoven. 

Elvis at the Chapel
Op donderdag 14 december  waren wij, mijn vrouw en dochter, bij Elvis at the Chapel 
met Mark Elbers, solisten, koor en orkest. Wat hebben we genoten. Vorig jaar waren 
wij ook aanwezig en opnieuw was het fantastisch. Licht en geluid, een grote show. 

Hopelijk volgend jaar weer, dan zijn wij er weer bij. 

De organisatie, en allen die dit mogelijk hebben gemaakt, hartelijk dank.

Jan Jansen, Eindhoven 

Kerstmis in  de Bogerd
Dankzij Gebr. Van Hoof die al enkele jaren een boom ter beschikking stellen…
en Jan v.d. Linden die de boom een mooie plaats geeft midden op het pleintje…
en dankzij de buurtbewoners die slingers en kerstballen ter beschikking stellen…
en dankzij de jeugd die de spulletjes in de boom hangt…
was het voor iedereen Kerstmis in de Bogerd. 

EEN ZALIG KERSTFEEST.

Piet van den Berk, Gerwen

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



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

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

Voor onze klanten ligt er een zakagenda van 2018 klaar! (op =op)

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

Wij wensen u allen heel gezellige feestdagen
en veel veilige kilometers in 2018

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zondag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Wij wensen u 
gezellige en 
smakelijke 
feestdagen !

Maak uw oudjaar compleet...
Acties week 52 : geldig woensdag 27 t/m zondag 31 december

_____________________________________________________

Brood van de week:
Kloosterbrood
100% volkorenbrood met sesamzaad, 
lijnzaad en zonnepitten. 2x halve € 1,95  € 189
_____________________________________________________

Oliebollen
Naturel of rozijnen
  11 STUKS € 1000
_____________________________________________________

Roomboter appelbeignets     
 4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Mini appelbeignets     
 6+2 GRATIS
_____________________________________________________

31 december GEOPEND
Met een aangepast assortiment tot 14.00 uur.

Verkoop oliebollen en appelbeignets tot 17.00 uur.

Riny van Kessel
en medewerkers 
wensen iedereen 
een gezond, fris 
en fruitig
2018!

Bezorgers voor Rond de Linde: 
Wijk in Nuenen Oost 
(± 250 kranten) 

Wijk in Nuenen Centrum 
(omg. ‘t Oog ± 130 kranten) 

Ben je bereid om elke woensdagmiddag of 
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

L E U K E  B I J V E R D I E N S T E

PER DIRECT

Heel veel lekkers,
voor een gezellige avond!

Shoarmapakket
500 gram vlees, 5 broodjes & saus naar keuze ..6,95 
Caprese al forno
100 gram  ................................................2,45 
150 gr. Filet americain + 
150 gr. Eiersalade ........................4,00 
Varkensfi let rollades
Super makkelijk, div. soorten. 500 gram 6,00
Gebraden gehakt
........................................2e 100 gram gratis 
Oerhammetje
per stuk ...................................................3,00
4 Gebraden
Kippenpoten .................5,00
Zaterdag 30 december zijn wij voor het laatst 

open dit jaar. Fijne jaarwisseling!!!

KOOPJE

KOOPJE

UIT DE
GRILL!!!

UIT DE
GRILL!!!

SPECIAL

BEDANKT EN EEN GOED  2018
SpartnerS Organisatieadvies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuenen
Burchrnhornen BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eindhoven
EW Facility Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arnhem
Gemco Industries BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Son
BakePlus  BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haaften
Lavans BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helmond
Projectontwikkelingsbureau De Roosdonck BV . . . . . . . . . Nuenen
Jansen Auto Toyota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuenen
Bosch & Van Oers Bouwkundigen BV  . . . . . . . . .Heeswijk Dinther
Zandenbouw BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aarle-Rixtel
Close The Gap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuenen

STICHTING VRIENDEN VAN DE ROOSDONCK

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

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

www.fysiotherapiehendrix.nl | Kloosterstraat 15 | 06-19416234 | Nuenen

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl
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2017 in beeld

Huldiging Pleun Tweede fase Nuenen West

Stille Kracht stopt

Start bouw Coppelmans
Start bouw Coppelmans

Roze zaterdag met de kermis

Overlijden Theo van Duppen

Sinterklaasintocht Licht op Oude Landen

Ijspret op de ijsbaan

Picknick in het Park

Start bouw Coppelmans
Processie van Handel

44 jaar Wetters

Trouwpartij bij Roosdonck

Salon Nune Ville

Wit voetje voor 

Soenil Bahadoer

Trouwpartij bij Roosdonck
Trouwpartij bij Roosdonck

Verbouwing De Vank

Boek Klooster

De maatschoenmaker

Geheime opdracht Hee Doede Mee

Nederlands vrouwenhockey-

team bij 75 jarige HCN 

Harrie van Deurzen stopt

Opnames clip Mark Elbers
Overlijden Theo van Duppen
Overlijden Theo van Duppen

Van Goghrit

Geheime opdracht 

Nieuwe prins Dwèrsklippels

Plannen uitbreiding Vincentre



Rond de Linde  Nr. 52 Donderdag 28 december 2017

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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:

Compensatie verplicht eigen 
risico zorgverzekeringswet
De fractie van de VVD Nuenen c.a. heeft zich sinds het begin van deze raads-
periode ingezet voor de inwoners van Nuenen die tot 2015 recht hadden op 
een tegemoetkoming van uit de wet WTCG (Wet Tegemoetkoming Chronisch 
zieken en Gehandicapten) en de CER (Compensatie Eigen Risico). Deze wet is 
in 2015 afgeschaft en de regeling is overgegaan naar de Gemeente via de 
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

De tegemoetkoming was tot 2015 voor 
inwoners met een inkomen tot 1,5 x 
modaal. Voorwaarde is dat inwoners 
van Nuenen c.a. gedurende 3 aaneen-
gesloten jaren hun eigen risico hebben 
opgemaakt. Vanaf 2016 werd de tege-
moetkoming alleen toegekend aan in-
woners met een inkomen tot 110% van 
het sociaal minimum loon. Het laat 
zich aanzien dat veel minder mensen 
in aanmerking kwamen voor de tege-
moetkoming dan voorgaande jaren. 
De VVD fractie heeft het college meer-
dere malen gevraagd de mogelijkhe-
den te onderzoeken om de inko-
menseis voor 2017 en volgende jaren 
structureel te versoepelen van 110% 
naar 130% van het sociaal minimum.
Maar de VVD fractie heeft het niet op-
gegeven en zie daar! Goed nieuws voor 
de inwoners van Nuenen c.a. We heb-

ben het eindelijk voor elkaar met een 
unaniem door de Raad aangenomen 
besluit, dat luidt:
Inwoners van Nuenen c.a., die drie op-
eenvolgende jaren het eigen risico heb-
ben opgemaakt, worden gecompen-
seerd voor het verplicht eigen risico. 
Inwoners met een inkomensgrens t/m 
110% ontvangen € 385,- en inwoners 
met een inkomensgrens van 111% t/m 
130% van het sociaal minimum ont-
vangen structureel € 300,- voor 2017 
en volgende jaren.
U kunt de nieuwe tegemoetkoming 
(111% - 130%) aanvragen bij de Ge-
meente Nuenen via de website. Inwo-
ners van Nuenen c.a. die in 2016 een 
tegemoetkoming hebben gekregen 
ontvangen automatisch een nieuw 
aanvraagformulier voor 2017. Samen 
Doorpakken!

 Hij komt... hij komt... JA!!!   
Hij was er!!!
2018 staat al weer voor de deur en wij blikken terug op een succesvol jaar. 
Voor de Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen was 2017 een jaar van uitda-
gingen met een vernieuwde intocht, feest & feestlocatie. Maar samen met 
een hele club vrijwilligers en sponsoren is het een enorm succes geworden.

Zondag 19 november was het weer zover. Sinterklaas kwam dan eindelijk aan in 
Nuenen. Om 13.30 uur werd Sint met al zijn pieten opgewacht door de kinderen 
op het van Goghplein. De kleurrijke stoet, natuurlijk met Amerigo vertrok naar 
de Kiosk waar, natuurlijk, meneer Bob samen met de burgemeesters Sinterklaas 
welkom heette. Bij de Kiosk was het al echt gezellig druk en met de muziek van 
O&V was de feeststemming echt compleet.

Met een enorme stoet mensen achter zich aan, legde Sinterklaas de rest van de 
route naar de Hongerman af. De fietspieten, pakjespieten, hoofdpiet... iedereen 
was er bij. En eenmaal bij de Hongerman aangekomen bleek de opkomst onge-
kend groot. Het was even passen en meten voor iedereen in de Hongerman bin-
nen was, maar toen verspreidde alle kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's zich 
snel door de ruime sporthal. Voor de organisatie was het soms even wennen en 
improviseren in deze nieuwe feestlocatie, maar al snel barstte het feest echt los. 
Er was een stormbaan waar je een pietendiploma kon verdienen. Kinderen kon-
den knutselen, er werd gedanst door DéDé, samen met de pieten. De ballonnen-
wedstrijd lukte niet iedereen even goed, want Sinterklaas was wel blij met het 
mooie, bijna Spaanse zonnetje, maar er was eigenlijk te weinig wind voor de bal-
lonnen. Maar gelukkig was er dan Sinterklaas om mee op de foto te gaan. Ofwel 
het was echt één groot gezellig feest.

Daarom wil Sinterklaas, zo op de valreep van 2017, nog even alle sponsoren en 
vrijwilligers extra bedanken die het feest dit jaar weer voor hem en de pieten ge-
organiseerd hebben. En daarnaast meteen alle Nuenenaren een ontzettend goed 
2018 wensen. 

Tot 18 november 2018, dan doen wij ons uiterste best om Sinterklaas weer in 
Nuenen aan te laten komen. 

Nou, dag hoor! Sinterklaas

Verkeersdrempels 
Nuenen-Zuid onneembaar
Vlak voor de kerst 2017 werd de argeloze automobilist op de kruising Hoge 
Brake/Oude Kerkdijk opgeschrikt door zo’n steile verkeersdrempel dat er 
aanzienlijke schades ontstonden aan bumpers, uitlaten, etc. De drempels 
waren zo steil dat de normale weggebruiker er slechts stapvoets overheen 
kon rijden. Geen enkele waarschuwing vooraf van gemeentewege. Meer 
dan 100 burgers reageerden op facebook geschokt.
 
Reeds in 2016 en 2017 heeft de bewo-
nersvereniging Het Puyven alsmede de 
Nuenense afdeling Veilig verkeer Ne-
derland en de Fietsersbond Nuenen 
aandacht gevraagd voor de uiterst ge-
vaarlijke verkeerssituatie op de krui-
sing Hoge Brake/Oude Kerkdijk. Ge-
vaarlijk voor fietsers, wandelaars en 
automobilisten.
Meer specifiek wezen Het platform 
Nuenen-Zuid en de bewonersvereni-
ging Het Puyven bij het eerste overleg 
met W70 verkeerswethouder Jansen 
op de noodzaak van een snelle oplos-
sing van de problemen. Er zouden ge-

paste maatregelen genomen worden. 
Dat is inmiddels al weer een tijd gele-
den. Van alle beloften is tot heden niets 
terecht gekomen. Sterker nog: vlak na 
het aanbieden aan de gemeente door 
de Nuenense afdeling van Veilig Ver-
keer Nederland van een rapportage 
over onveilige en gevaarlijke plaatsen 
voor fietsers en voetgangers in Nuenen 
waaronder de kruising Hoge Brake/
Oude Kerkdijk, bagatelliseerde W70 
verkeerswethouder Jansen de situatie 
door in het Eindhovens Dagblad te ver-
klaren: “We hebben natuurlijk niet 
overal meteen geld voor. Maar dit is 
wel reden om nog eens naar zo’n situa-
tie als aan de Lyndakkers te kijken.” 
Einde citaat.
 
Onbegrijpelijk en een schande……..niet 
overal meteen geld voor. De drempels 
die er nu liggen zijn zo goedkoop dat 
zelfs de kleinste gemeente deze kan be-
stellen bij de leveranciers van drempels. 
Onmiddellijk leverbaar uit voorraad. De 
enige echte oplossing is het plaatsen van 
stoplichten. Ook de kosten daarvan kan 
de gemeente Nuenen direct ophoesten. 
NB herhaalt: de gemeente heeft wel de 
miljoenen om de exploitatieverliezen 
van Het Klooster vanaf 1998 tot heden 
en vanaf 2018 jaarlijks voor exploitatie-
verliezen 250.000 euro te betalen. En 2.3 
miljoen voor verlies op aankoop en te-
rugverkoop van het autobedrijf Tonnie 
van der Heijden in Gerwen. Om maar 
een paar voorbeelden te noemen.
 
De aanleg van de verkeersdrempels is 
een blunder. Welke deskundige heeft 
hiernaar gekeken? Wie is verantwoor-
delijk? Wie zijn de dupe? Het doet 
denken aan die andere blunder in Nue-
nen-Zuid te weten door het voorstel te 
schrappen van de ontlasting van het 
verkeer in Nuenen-Zuid via de verbin-
dingsboog Meierijlaan naar de Euro-
palaan. Gevolg verviervoudiging van 
het verkeer over de Geldropsedijk. Ge-
bleven is de openstelling van de bus-
baan. Daarmee zit Nuenen-Zuid en 
het Eeneind met de gebakken peren.
 

Jacques Leemans, 
Lijsttrekker Nuenens Belang, 

bij de raadsverkiezing van 21.3.2018. 

Straatroof in Nuenen
In de Vincent van Goghstraat heeft 
woensdagochtend 27 december rond 
6.30 uur een straatroof plaatsgevon-
den. Een persoon werd door 2 mannen 
beroofd. De mannen waren donker ge-
kleed en droegen bivakmutsen. De 
verdere toedracht is nog onbekend.

Autobrand  in Nuenen
Op de Wederikdreef in Nuenen is zon-
dagochtend 24 december rond 4 uur 
brand gesticht aan een auto die gepar-
keerd stond voor een woning. De auto 
en de woning raakten zwaar bescha-
digd. De politie zal de brandstichting 
verder onderzoeken.

Politieberichten

Inzicht
 Herkent u dat, soms lijkt het niet zo 
goed te gaan in je leven. Het is lasti-
ger om de regie zelf te behouden als 
je problemen tegen komt. En een te-
genslag lijkt meteen een heel groot 
probleem te zijn. Je ziet meer de ne-
gatievere kant van dingen in dan de 
positieve kant. Soms lijkt het zelfs 
alsof je de grip op het leven verliest, 
iets wat je liever niet wilt natuurlijk. 
Misschien kan onze training Inzicht 
je dan een handje helpen. 

In de training geven we je meer in-
zicht, tips en handvaten om meer grip 
te krijgen op je leven. We gaan aan de 
slag met de kracht van denken, je eigen 
netwerk en je maakt een plan van aan-
pak. Het resultaat is dat er meer rust in 
je leven komt, je minder gaat piekeren, 
je nachtrust beter wordt en je meer 
energie krijgt. Kortom; allemaal posi-
tieve effecten waar je veel voordeel van 
hebt. 

In 6 bijeenkomsten van 3 uur gaan we 
met verschillende thema’s aan de slag. 
Deelname is kosteloos en de training 
start op 31 januari voor Nuenen/Son. 

Inschrijven en/of meer informatie op 
www.lerenmetlev.nl/zinzicht 

Van den Buijs per 1 januari 
deelnemer Garantiemakelaars 
Van den Buijs Garantiemakelaars te Nuenen is per 1 januari deelnemer bij 
Garantiemakelaars. Beide partijen zijn vertrouwde gezichten in de make-
laardij, Van den Buijs Garantiemakelaars zal de regionale slagkracht met 
zijn deelname aan deze landelijke formule verder vergroten. 

Garantiemakelaars is een landelijke 
franchiseformule met 62 vestigingen 
en de enige makelaarsformule die nog 
altijd groeit in het aantal vestigingen. 
Door zich aan te sluiten bij deze for-
mule wordt Van den Buijs Garantie-
makelaars maximaal ondersteund op 
het gebied van marketing met onder 
andere een nieuwe huisstijl en website 
die volledig up-to-date is. Daarnaast 
beschikken ze over een unieke werk-
wijze met vijf bewezen Garanties. 

Die Garanties; de Presentatiegarantie, 
Bezichtigingsgarantie, Contactgaran-
tie, Annuleringsgarantie en de Tevre-
denheidsgarantie geven de consument 
de volgende zekerheid: 
1.  Zijn/haar woning wordt optimaal 

gepresenteerd (Presentatiegarantie) 
2.  Bezichtigen ook mogelijk is buiten 

kantoortijd, in overleg met de ver-
koper (Bezichtigingsgarantie) 

3.  Zijn/haar makelaar is altijd voor hem/
haar bereikbaar (Contactgarantie) 

4.  De samenwerking op ieder moment 
stopgezet kan worden (Annule-
ringsgarantie) 

5.  Hij/zij weet wat hij/zij kan verwach-
ten door de vooraf vastgestelde re-
sultaten in het Verkoopzekerplan. 
(Tevredenheidsgarantie) 

De nieuwe werkwijze in combinatie 
met alle tools die Van den Buijs Garan-
tiemakelaars nu ter beschikking heeft, 
maken dit kantoor nog interessanter 
voor particuliere en zakelijke opdracht-
gevers die hun huis willen verkopen of 
kopen in Nuenen en omgeving. 

Reactie Robert Haagsma, Commerci-
eel Manager Garantiemakelaars Ne-
derland: “We zijn blij dat we dit werk-
gebied, waar reeds een Garantiemake-
laar in Eindhoven actief is, verder 
‘groen-geel’ mogen kleuren met de 
komst van Van den Buijs Garantiema-
kelaars. De concurrentie tussen make-
laars onderling is hevig en het vak van 
makelaar veranderd razendsnel, met 
name ingegeven door de digitalisering. 
We zijn er dan ook van overtuigd dat 
wanneer een makelaar zich aansluit bij 
een groter geheel dat een voorsprong 
betekent in vele opzichten. Niet alleen 
heeft Van den Buijs nu een propositie 
waar de klant blij van wordt maar is 
men ook weer helemaal up-to-date in 
de online wereld”. 
 
Reactie Patrice van den Buijs, direc-
teur Van den Buijs Garantiemakelaars: 
‘’Sinds mei 2002 is ons kantoor al actief 
in Nuenen, Geldrop en omgeving. In 
die jaren hebben we tallozen woon-
consumenten begeleid bij de aan- of 
verkoop van een woning. Al die tijd 
stond er een ding centraal. Het belang 
van de klant. De aansluiting bij Garan-
tiemakelaars zien wij als een volgende 
stap om onze dienstverlening nog ver-
der te verbeteren en te professionalise-
ren. Met de tools die Garantiemake-
laars ons biedt, komen onze gewaar-
deerde klanten nog meer op een 
voetstuk te staan”. 

U vindt Van den Buijs Garantiemake-
laars aan het Park 32 te Nuenen en op 
www.vandenbuijsmakelaars.nl

Verloren ring
Gouden monogram ring met inscrip-
ties HK. Verloren omgeving Parkhof. 
Terugtebezorgen tel: 040-2832727.



St. Anna Ziekenhuis behaalt tweede plek in strijd 
‘Meest Gastvrije ziekenhuis van Nederland’
Meer weten? www.st-anna.nl

Gastvrij ziekenhuis.
bijzonder betrokken.
Niemand gaat voor zijn of haar plezier naar het ziekenhuis. En als het toch moet, wil je zo snel 

mogelijk weer naar huis. Volstrekt logisch natuurlijk, maar soms is een opname noodzakelijk. 

Zo ook voor Karel Slegers uit Mierlo. Hij kreeg last van een ontsteking, ging naar de huisarts 

en kwam uiteindelijk terecht in het St. Anna Ziekenhuis. Hij verbleef acht 

dagen en nachten in het St. Anna Ziekenhuis. “Ze zorgen hier heel 

goed voor je”, concludeert hij. Verschillende onderzoeken volgden. 

Met antibiotica werd eerst getracht de ontsteking een halt toe te 

roepen, uiteindelijk volgde een chirurgische ingreep. “Het verblijf 

hier was prima. Het personeel is heel gastvrij, je komt niets tekort”, 

heeft Slegers ontdekt. “Ze zorgen goed voor je, doen erg hun best 

en hebben aandacht voor je. En het eten is goed.” Wat Karel 

Slegers opviel was de ruime keuze. “Wat een menukaart 

zeg, meer keuze dan thuis. Echt dik in orde.” Met zijn 

twee zoons maakt hij grapjes over de ‘all inclusive’ 

verzorging inclusief ‘ontbijt op bed.’ 

Bijzonder. Anna. 

Karel Slegers

Geachte leden van de coöperatie OnsNet Nuenen ua.

Door het periodiek aftreden van een lid van de ledenraad van de coöperatie OnsNet Nuenen u.a. is er een 
vacature in de ledenraad ontstaan.

De statutaire procedure die tot het vervullen van deze vacature moet leiden is als volgt:

1. Het ledenraadslid dient te worden gekozen door de leden van de coöperatie OnsNet Nuenen ua.
2. De voordracht van kandidaat voor de ledenraad geschiedt door de ledenraad.

 
De ledenraad draagt de volgende kandidaat voor:

  • Mevrouw W.M.C. Nieuwenhuis, Papenvoort 14, 5671 CR Nuenen

Deze kandidaat wordt voorgedragen voor de vacature die is ontstaan. 

3. De voordracht van de ledenraad kan worden aangevuld met voordrachten door de leden van 
de coöperatie. Iedere voordracht dient één naam te bevatten en moet door tenminste 25 leden 
ondertekend te zijn (de handtekening van de voorgedragen kandidaat telt daarbij mee). De 
voordracht kan ook per brief geschieden.

 Aanvullende voordrachten moeten uiterlijk 15 februari 2018 ontvangen zijn door Coöperatie OnsNet 
Nuenen u.a., postbus 257, 5670 AG Nuenen.

 
4. Ingeval meer voordrachten worden ontvangen dan dat er vacatures zijn zullen alle leden van 

coöperatie OnsNet Nuenen u.a. een brief ontvangen waarin alle verkiesbare kandidaten worden 
genoemd, dus zowel de kandidaten van de ledenraad als de kandidaten die door de leden 
voorgedragen zijn. Bij die brief bevindt zich een stemformulier. Ieder lid kan daarop maximaal 2 van 
de eventueel vermelde kandidaten aankruisen. Als er echter geen aanvullende kandidaten worden 
voorgedragen en dus voor elke vacature slechts één kandidaat beschikbaar is heeft stemmen 
geen zin en zult u dus ook geen brief met een stemformulier ontvangen. De kandidaten zullen dan 
automatisch lid van de ledenraad worden.

5.  Wij verwachten de (nieuwe) ledenraadsleden bekend te kunnen maken in de maand maart a.s.. 

Profi el voor de ledenraadsleden van de coöperatie OnsNet UA

De ledenraadsleden dienen:

• Lid te zijn van Coöperatie Ons Net Nuenen U.A.
• Geïnformeerd te zijn over de wensen en opvattingen van gebruikers van het glasvezelnetwerk. 
• Belangstelling te hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder betreffende de 

producten en diensten die aan de inwoners van de gemeente Nuenen kunnen worden aangeboden 
door middel van glasvezeltechnologie.

• In staat te zijn om kennis en ervaring effectief te benutten voor hun rol als ledenraadslid
• In staat te zijn juiste en realistische conclusies te trekken. op basis van beschikbare informatie over:
 - het glasvezelnetwerk en de exploitatie daarvan, 
 - de wensen en opvattingen van de leden van de coöperatie en 
 - bovenbedoelde ontwikkelingen
• Zich in te zetten in het belang van het doel van coöperatie OnsNet Nuenen u.a. en informatie en 

kennis met anderen te delen
• Zich bewust te tonen van het feit dat het glasvezelnetwerk te Nuenen deel is van een groter geheel 

en hiermede bij hun oordeelsvorming rekening te houden
• Af te treden dan wel niet toe te treden tot de ledenraad indien er sprake is van belangenverstrengeling.

Namens de coöperatie,

Het bestuur

W.R. Ligtvoet, voorzitter, S.A.A. Prinsen, secretaris

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314
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Sfeervolle herdertjestocht 
door Nederwetten
Op donderdag 21 december werd Nederwetten omgetoverd in een sfeervol 
toneel voor de vertolking van het kerstverhaal. Voorafgaand aan deze her-
dertjestocht verzamelden de leerlingen van Eenbes basisschool Sint Jozef 
zich op school voor een heerlijk diner. Kookgroep ‘Onder de pannen’ had 
ook dit jaar weer een feestelijke maaltijd gemaakt. 

Rond 18.00 uur vertrok het eerste 
groepje om door de mooi verlichte Ne-
derwettense straten de herdertjestocht 
te gaan lopen. Op meer dan 10 plekken 
waren tuinen, garages en afdakjes om-
gebouwd tot de allermooiste kersttafe-
reeltjes. Alle vrijwilligers leefden zich 
helemaal in zijn of haar rol. Soms 
moesten ze zich, achter de schermen, 
even wat moed indrinken.
We zagen prachtige engeltjes in het 
heldere licht, veel schattige Maria’s, 
ijverige Jozefs aan het timmeren en 
een lief klein schaapje. Maar er was 
ook een erg norse herbergier die, tot 
teleurstelling van de kinderen, de deur 
voor Jozef en Maria echt niet open 
deed. Ook werden er mooie kerstliede-
ren gespeeld door de Wettertetters. 

Natuurlijk was daar, in een stal in het 
stro ook het baby’tje Jezus. Onder het 
genot van beschuit met muisjes luis-
terden we naar de mooie gezongen lie-

Kerst op de Rietpluim 
Door: Charlotte, Daantje, Herman, Joëlle

Er is kerst op de Rietpluim en dat vieren wij met z'n allen. De hele school is 
leuk en op een eigen manier versierd. In elke klas stond een kerstboom en 
ook in de klas was het versierd. Heel origineel. Alle hulpouders en leraren 
hielpen mee met versieren. 

Ook hebben we een boek meegeno-
men voor kinderen die het niet zo goed 
hebben als wij. Het waren er wel 450! 
We maakten boekenleggers voor de 
boeken en stopten die ertussen. Daar-
na werden de boeken ingedeeld in leef-
tijdsgrenzen. Bijvoorbeeld: 4 tot 6 jaar 
of 6 tot 8 jaar. Deze boeken gaan naar 
stichting Vluchtelingenwerk Nuenen, 
stichting leergeld en de voedselbank 
(voor alle kinderen die hongerig zijn 
naar boeken).
‘s Avonds werden we met muziek ont-
vangen voor onze kerstviering. De ou-
ders konden buiten bij de vuurkorven 
gezellig wat kletsen.
Eerst gingen we naar de klas voor de 
leuke kerstavond en toen hebben we 
geproost op het jaar en andere gebeur-

tenissen van kinderen. Daarna was er 
een musical ‘Scrooge’ van ouders en 
leraren over kerst. Een uitvoering voor 
de onderbouw en de bovenbouw. Het 
is een boek geschreven door Charles 
Dickens en dat verhaal hebben ze na-
gespeeld. 
Vrijdag hadden we tenslotte nog een 
kerstontbijt en daar mocht iedereen 
wat voor meenemen. De tafels waren 
helemaal vol met lekkers eten dat kin-
deren mee hadden genomen. Toen 
hebben we met z'n allen gegeten en ge-
praat over het afgelopen jaar. Dat was 
heel erg leuk en sfeervol. Daarna zijn 
we allemaal spelletjes gaan doen met 
z'n allen en dat was heel erg gezellig. 
Uiteindelijk toen de school uit was, 
was het kerstvakantie! 

 Kerstviering op de Crijnsschool
Donderdagavond 21 december hebben we weer een heel gezellige kerstviering 
gehad op de Crijnsschool. Het begon allemaal op de locatie Jacobushoek waar we 
alle groepen bij elkaar verzamelden en groep 5, groep 5/6 en groep 6 voor de af-
trap zorgden met een mooi gezongen kerstlied. Daarna liepen we in een sfeervol-
le lichtjesstoet met lampionnen naar de locatie Heikampen waar het feest verder 
ging. Op het schoolplein zorgde groep 7 voor een prachtige lichtshow met dans 
en groep 8 liet zien hoe goed zij konden rappen. Er klonk een luid applaus voor 
deze 2 groepen. Daarna ging iedereen naar de eigen klas/ruimte waar er een heer-
lijk kerstbuffet klaar stond. We hebben allemaal genoten van deze sfeervolle vie-
ring. Namens de Crijnsschool wensen wij iedereen een fijne jaarwisseling en een 
mooi 2018!

Bijzondere kerst
De familie Croonenberg heeft kerstavond ook een beetje gebruikt om statushou-
ders en vluchtelingen een welkom en warm gevoel te geven. Aan tafel zitten men-
sen uit Afghanistan, Iran, Eritrea, Syrië, Korea en…… Nuenen. Een mooie avond, 
veel van elkaar geleerd en veel met elkaar gelachen.

Oliebollen bakken bij   
Jong Nederland Gerwen
Jong Nederland is er het hele jaar voor de jeugd, maar op 31 december gaan 
we oliebollen bakken voor jong en oud. Al verschillende jaren bakken we 
met leiding en staf de aller lekkerste verse oliebollen van de gemeente Nue-
nen. Wilt u genieten van deze overheerlijke vers gebakken rozijnen of gewo-
ne oliebollen, dat kan. De oliebollen zijn 0,60 cent per stuk of 10 stuks voor 
€ 5,-. Rozijnen oliebollen zijn 0,75 cent per stuk of 10 stuks voor € 6,-. 

Oliebollen Superdeal: 10 gewone olie-
bollen + 10 rozijnen oliebollen voor 
€ 10,-. U mag zoveel oliebollen bestel-
len als u wilt. Afhalen kan tussen 12.00 
uur en 14.00 uur bij ’t Huysven aan de 
Huikert 35 in Gerwen. Wij komen ze 
ook graag bezorgen aan huis tussen 
10.00 uur en 12.00 uur dit voor € 1,50 
extra per bestelling.

Oliebollen bestellen kan via oliebol-
len@jongnederlandgerwen.nl vergeet 
niet uw naam, adres en telefoonnum-
mer te vermelden. Afrekenen doet u 
bij aflevering of afhalen. Hebt u vra-

gen, ook dat kan via het zelfde mail-
adres. Wilt u niet teleurgesteld wor-
den, bestel ze dan, maar even binnen 
lopen op ´t Huysven vanaf 13.00 uur 
mag natuurlijk ook altijd om onze 
overheerlijke vers gebakken oliebollen 
te proeven en te kopen.

Namens alle kinderen, leiding en be-
stuur willen we u danken voor uw 
steun en willen we iedereen een Ge-
zond en speels 2018 wensen. (Bent u 
vergeten te bestellen, kom dan gewoon 
even langs op ´t Huysven, vanaf 13.00 
uur).

deren en bewonderden we het baby-
tje. Terwijl we terug liepen naar school 
kwamen we 3 oud Carnavals Prinsen 
tegen. Zij waren omgetoverd tot 3 Ko-
ningen. Begroet door de kerstman ein-
digde de herdertjestocht in het warme 
en sfeervolle kerstcafé, alwaar het nog 
lang gezellig was!

Deze leuke avond is georganiseerd met 
behulp van heel veel vrijwilligers, de ou-
dercommissie en de leerkrachten. Langs 
deze weg willen we iedereen van harte 
bedanken! Tevens wensen we iedereen 
fijne feestdagen en een sfeervol 2018!

Global Exploration  
Lorentz Casimir 
Lyceum
Op donderdag 11 januari komt de heer 
Jorritsma, burgemeester van Eindho-
ven, naar het Lorentz Casimir Lyceum 
om te praten met en een boek in ont-
vangst te nemen van de leerlingen van 
het Lorentz Casimir Lyceum en het 
Eckartcollege die deelgenomen heb-
ben aan een Xplorereis.
Afgelopen zomer zijn 22 leerlingen 
van het Eckartcollege en 29 leerlingen 
van het Lorentz Casimir Lyceum met 
een aantal van hun docenten geduren-
de drie weken op interculturele stage 
geweest naar respectievelijk Thailand/
Cambodja en Tanzania. De deelne-
mende leerlingen zijn bijna een jaar 
bezig geweest met de voorbereiding 
van deze reis: met het verzamelen van 
geld voor hun eigen reis en voor de 
projecten die zij financieel steunen, 
met de inhoudelijke voorbereiding, 
met het voorbereiden van het pro-
gramma. Organisatie en voorberei-
ding vinden plaats in samenwerking 
met de Stichting Global Exploration.
Er is een boek samengesteld met verha-
len en foto’s van alle (14) deelnemende 
scholen. De heer Jorritsma heeft een 
inspirerende tekst voor dit boek ge-
schreven. Op donderdag 11 januari zal 
dit boek aan de burgemeester overhan-
digd worden. Ook zal een aantal leer-
lingen een korte presentatie geven over 
hun ervaringen en is er tijd ingeruimd 
waarin burgemeester en deelnemers 
met elkaar kunnen praten.
Wanneer? Donderdag 11 januari 2018, 
9.00-10.00 uur. Waar? Lorentz Casimir 
Lyceum, Casimir-aula, ingang: Celebe-
slaan 10 Eindhoven . Wat? Burgemees-
ter Jorritsma neemt boek Global Explo-
ration in ontvangst en praat met leer-
lingen. Waarover? Culturele stage van 
leerlingen in Thailand/Cambodja en 
Tanzania. www.global-exploration.nl

 Zorgzame medemens
De wereld verhardt maar toch is er wel 
degelijk aandacht en zorg voor de me-
demens. Afgelopen zaterdagmorgen 23 
december ben ik zeer onverwachts ge-
vallen met mijn fiets op de ventweg ter 
hoogte van de rotonde Parkstraat. Direct 
stonden drie auto's stil op de Europalaan 
en was er zorg en aandacht van diverse 
mensen. Een bewoner van één van de 
huizen bood gelijk een rustplaats aan. 
Gelukkig viel het allemaal erg mee, een 
paar schaafwonden en kapotte voortan-
den, welke nog dezelfde middag zijn ge-
maakt. Graag wil ik deze ontzettend aar-
dige behulpzame mensen bedanken 
voor hun lieve en directe zorg.

Els Vos

SeniorWeb in 2018
SeniorWeb Nuenen heeft de eerste helft van het seizoen vooral succes ge-
had met een aantal nieuwe cursussen en hoopt dit in de tweede helft, in 
voorjaar 2018 dus, voort te zetten.

Open Dag op 3 januari
Het seizoen wordt op 3 januari van 
10.00 tot 15.00 uur geopend met een 
open dag. Hierin krijgt u uiteraard al-
les te zien en te horen over de activitei-
ten van SeniorWeb en heeft u de mo-
gelijkheid om in te schrijven op een 
van de cursussen, alleen op die dag 
met 10% korting. De ideale gelegen-
heid dus om uw computerkennis weer 
eens wat bij te spijkeren, of om nu ein-
delijk eens de stap te wagen. Mocht u 
op deze dag verhinderd zijn, dan kunt  
u op maandag 8 januari op de wekelijk-
se helpdesk alsnog bij SeniorWeb te-
recht. De meest in het oog springende 
cursussen van het najaar waren:

Klik & Tik
De Klik & Tik cursus is voor begin-
ners de ideale manier om kennis te 
maken met de computer. Iedere cur-
sist werkt hier op eigen tempo onder 
begeleiding van een ervaren vrijwilli-
ger. De eerste serie van 6 lessen was 
een groot succes en wordt daarom 
vanaf vrijdag 12 januari (9 en 11 uur) 
vervolgd.

Android tablet/smartphone
In het najaar werd voor het eerst ge-
start met een Android Smartphone-
cursus. Hier bleek veel belangstelling 
voor te zijn. Gaandeweg is de cursus 
geëvolueerd tot een cursus voor zowel 

tablet- als smartphone-bezitters. Hij 
bestaat nu uit een Basiscursus van 4 
lessen en een Vervolgcursus van ook 4 
lessen.  De eerstvolgende basiscursus 
start op 20 februari en de vervolgcur-
sus op 20 maart.

MAC-cursus
Nieuw afgelopen najaar was ook de 
Mac-cursus voor bezitters van Apple 
computers zoals iMac en Macbook. 
Deze cursus voor beginnende Apple-
computergebruikers blijkt heel gewild 
te zijn: de eerste cursus voor 2018 zit al 
vol, een volgende zal starten op woens-
dag 21 februari.

Overige cursussen
Uiteraard staan ook de andere ver-
trouwde cursussen weer in de plan-
ning, zoals de Windows Basiscursus 
(klassikale cursus voor beginners), de 
Windows Opfriscursus, Windows 
Mappen & Bestanden (schep orde op 
uw PC), iPad/iPhone Basiscursus, Fo-
toalbum cursus (ditmaal uitgebreid 
met een levensverhaal workshop).

Helpdesk en Computercafé
De helpdesk op de maandagmiddag 
gaat na de kerstvakantie op 8 januari 
weer van start. Het Computercafé zal 
op 18 januari weer van start gaan. Het 
programma zal binnenkort bekend ge-
maakt worden.
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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 

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.

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.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718. ANDO ONTZORGT DOOR: 

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

PEDICURE Alta Grace 
wenst u fi jne feestdagen en 
een gezond 2018 toe. Tot vol-
gend jaar! Tel: 06-50 57 11 83.

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 1,50 per stuk. Tel. 
06-51373272.

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

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

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

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

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

TE HUUR: 95 m2 
KANTOOR/OPSLAG RUIMTE

Gelegen aan de Boordseweg 53a te Nuenen.
Huurprijs € 850,- p.m

Info: 06-12386764

TE HUUR: ± 600 m2 
AFGESLOTEN BUITENTERREIN
Gelegen aan de Boordseweg 53a te Nuenen.
Huurprijs € 500,- p.m (niet geschikt voor autohandel)

Info: 06-12386764

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

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S
GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

Dinsdag 2 januari geopend 
09.30-18.00 uur

Maandag 1 januari gesloten

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

wijk Gerwen (± 275 kranten) 

Ben je bereid om elke woensdagmiddag 
of 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
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Nieuwe Yoga-
groepen in Nuenen
Op maandag 8 en dinsdag 9 januari 
starten er nieuwe Yoga-groepen in 
Nuenen in Wijkgebouw de Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen. De les-
tijden op maandagen zijn: 19.00-20.00 
(Easy Flow Yoga); 20.15-21.15 (Yin Yo-
ga) en op dinsdagen: 19.00-20.00 (Easy 
Flow Yoga). De lessen worden gegeven 
door Ted van de Looij, een gecertifi-
ceerd Power Yoga en Yin Yoga docent. 
Meld u a.u.b. vooraf aan voor een gra-
tis proefles en voor meer info via:
tedvandelooij@yahoo.com. 

Nieuwjaars Inloop   
KBO Lieshout
Seniorenvereniging KBO Lieshout begint 2018 met 
een feestelijke Nieuwjaars Inloop. Dinsdagochtend 2 
januari zijn de leden van harte welkom in het Dorps-
huis om met elkaar het glas te he� en. Tijdens de 
bijeenkomst wordt de Vrijwilliger van het jaar 2017 
bekend gemaakt. Aanvang 10.00 uur, einde 12.00 uur.

Kunstgeschiedenis
De Spaanse Schilderkunst en Architectuur staan cen-
traal in de derde lezing Kunstgeschiedenis door Ine Pels. 
Deze vindt plaats op maandag 8 januari in het Dorps-
huis. Aanvang 20.00 uur.

Leesclub
Op dinsdag 9 januari is er weer een bijeenkomst van de 
leesclub in Franciscushof. Besproken wordt ‘De Rode 
Stoeltjes’ van Edna O’Brien. Het boek handelt over een 
voortvluchtige oorlogsmisdadiger uit de Bosnisch Servi-
sche tijd. In een Iers dorpje begint hij een praktijk als ge-
bedsgenezer. De titel van het boek verwijst naar de 
11.541 rode stoeltjes die in de hoofdstraat van Sarajevo 
werden opgesteld. Voor elke vermoorde inwoner een 
stoeltje. Wie graag eens kennis wil maken met de lees-
club, is van harte welkom. Aanvang 20.00 uur.

Beweegtuin en Inloop
Elke dinsdag- en vrijdagmorgen kunt u van tien tot elf 
uur onder begeleiding bewegen in onze beweegtuin bij 
Franciscushof. Deelname is voor iedereen gratis. Maak 
er gebruik van!  Iedere dinsdagmorgen van tien uur tot 
half twaalf is de Inloop in het Dorpshuis. Loop eens ge-
zellig binnen en maak kennis met een dynamische senio-
renvereniging.

PUZZELHOEKWeek 52

Kruiswoord

Horizontaal: 1 knot 6 schootcomputer 12 dapper 13 uilskuiken 
15 oude vochtmaat 16 Balt 18 oplawaai 19 biljartstok 20 bevestiging 
22 houten klepper 25 haars inziens 26 niets uitgezonderd 29 regieaanwijzing 
30 meppen 32 begindeel 34 palmriet 36 zielig persoon 37 legitimatiebewijs 
39 aarden pot 41 graansoort 43 partij in een geding 45 noordnoordwest 47 romp 
49 en dergelijke 50 eetbaar knolletje 52 telegraaf restant 53 eindbedrag 
55 tongstreling 56 kansspel 58 vlug 59 wc 61 vangmiddel 63 smakelijk 
64 vrouwelijk beroep.

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 volledig dronken 3 United Nations 4 wens 
5 zijrivier v.d. Elbe 7 hoge stand 8 cocon 9 tot en met 10 eveneens 11 bombarie 
12 eenpersoonskano 14 bouwval 17 Mexicaans pannenkoekje 18 binnenzee 
21 schamen 23 Technische Universiteit 24 isolerend materiaal 27 onhandig 
28 deel v.e. auto 30 beginpunt 31 geurende bloem 33 muisarm 35 grootvader 
38 heuglijke viering 40 kromming 41 takje 42 legereenheid 44 afgod 
46 Nederduits 48 zich overeind bevinden 50 godsdienstig gebruik 
51 in je eentje 54 Chinees gerecht 55 waterdoorlatend 57 etensbereider 
58 gebouw in Amsterdam 60 laatste kwartier 62 kosten koper.

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

N A M A A K N I E Z E N

E O E C H O A N N O U W

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

Z I L T H O U S E N E S T

A T E L E V T E L R E E

S P I A N O E R A T O N

E V R I

S O P E E N K R I N G E

M E S T R A R O E I O N

A L L E G R O E T H E E T

S P O R E W O K L A R V E

H E A S L A E T E R E N

E L F T A L L IJ S T E R

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

Oplossingen wk 51
P O P S R E E D R A A W

K W A N T I T E I T J E

Y N N E P R T T N U N P

E E V L H S A E E O R V

T G N O U B L F O C E B

S G Z Z C L E L W R E T

G E L E I A F N S O C R

N Z S P S E A T U P R A

A T S E I F A L E L A P

A K O R E N B L A U W G

L L A C D N E K K E L A

U T E P M O R T F O L T

P O P P E N S P E 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
BEGINNEN
BLIKKEN
ETHER
GNOOM
HAARWORTEL
HIERLANGS
HONGER
HOPKLAVER
HYENA
KNEVEL
KUILGRAS
LANDEN
MENTAAL
OPPAS
PAUZE
PETITIE
PINDA
PUPIL
RAYON
SAMENLEVEN
SCHAFTKEET
SLOEP
SLOOPHAMER
TROUW
VISUM
WENEN

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

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:

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 

Sudoku 4 3
5 1

5 6 9
3 9

8 6 1 9
7 8

8 1 5
9 2 8

4 3 2

week 50, Mw. N. Smits, Nuenen.

Beter je doelen bereiken met meer energie

Boost jouw nieuwe jaar   
met een Kickstart
Met het nieuwe jaar voor de deur bezinnen wij in Brabant ons maar wat 
graag. Gezond leven, afvallen en meer bewegen staan al sinds jaar en dag 
op nummer 1 van ons wensenlijstje. Dat houden we goed vol……t ot half ja-
nuari, ja! Dit kan ook anders!

Patty van Alebeek, eigenaar van de Fit-
4lady club Nuenen, helpt met haar team 
om vrouwen deze goede voornemens 
wel vol te laten houden. Door personal 
coaching en een effectieve manier van 
fitness voor vrouwen. Patty: “In onze 
kleinschalige fitnessclub maken we ge-
bruik van een circuittraining, waar we 
afwisselend aan conditie- en krachttrai-
ning doen. Dit circuit kost slechts 30 
minuten. Na deze training moedigen we 
vrouwen aan gebruik te maken van een 
intensieve manier van stretchen en 
buikspiertraining, waardoor vrouwen 
sneller betere resultaten krijgen. Tij-
dens persoonlijke fitgesprekken kijken 
we waar we meer ondersteuning kun-
nen bieden en zo houden vrouwen met 
hun drukke dagelijkse bezigheden het 
sporten echt beter vol.”
Het is nu mogelijk om Fit4lady 5 we-
ken lang te proberen voor een speciale 
actieprijs. Voor € 57,90 kun je onbe-
perkt sporten met personal coaching, 
inclusief intake-gesprek, metingen en 
eindadvies. Inschrijven kan tot 29 ja-
nuari a.s. via nuenen@fit4lady.nl of 
loop binnen bij de club aan de Vincent 
van Goghstraat 143 in Nuenen. 

Voor meer informatie en openingstij-
den: www.� t4lady.nl

Patty en haar team wenst iedereen in 
Nuenen een vrolijk, gezellig, sportief 
en vooral gezond nieuw jaar!

(Sluik)reclame en adverteren 
 
Tersluiks aangebrachte reclame of gewoon zorgen dat je prominent in beeld 
komt. Sluikreclame en reclame rond sportvelden die in beeld komt bij tv-uit-
zendingen is daar een voorbeeld van. Openbare aanprijzing ter bevorde-
ring van afzet van goederen en diensten. Adverteren is een openbare 
bekendmaking in een krant, tijdschrift of via internet. En een advertentie 
hoort niet tot de redactionele inhoud van de krant. Een advertentie in de 
vorm van een redactionele tekst wordt advertorial genoemd. En in Rond de 
Linde, de enige échte Nuenense krant, wordt al vanaf 1958 geadverteerd. 
Komend jaar dus het 60-jarig bestaan van deze krant.
 

 

Oplage van 13.500
Wist u dat dit weekblad wekelijks ver-
schijnt in een oplage van 13.500 exem-
plaren huis-aan-huis in Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten, Eeneind, Lieshout, 

Mariahout en ook nog eens honderd 
stuks bij Jumbo in Stiphout en hon-
derd exemplaren bij Albert Heijn in 
Brandevoort/Helmond. Elke week veel 
gemeentenieuws (met de officiële ge-

meentelijke mededelingen), nieuws 
van verenigingen, sport en cultuur. 
Daar zorgen de leden van de redactie 
voor. Het weekblad telt een paar vaste 
columnisten en diverse fotografen pu-
bliceren hier hun beeldmateriaal. We-
kelijks verschijnt dit blad op donder-
dag, en ook vanaf elke donderdag staat 
Rond de Linde compleet op inter-
net: www.ronddelinde.nl. 

Wilt u meer weten over adverteren in 
dit weekblad, trek dan gerust aan de 
bel: 040 - 283 1200. Onze fotograaf 
Cees van Keulen schoot enkele plaat-
jes van reclame-uitingen en u mag als 
lezer zelf bepalen wat opzettelijke re-
clame is en wat sluikreclame.
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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 RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand januari
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

Gemeentehuis, 
bij de fi etsenstalling vijverzijde

Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel

café Schafrath Nuenen

t/m 31 december
10.00-17.00 uur Fototentoonstelling 

‘Nu in Toen: boeren-interieurs’
Vincentre, Berg Nuenen

t/m 30 december 
Expositie ’Mensen, mensen… ’

Galerie Bonnard, Berg 9 in Nuenen

t/m januari 2018 
Expositie van werken van 

Willem Schrofer en Hannie Bal
 Heemhuis van heemkundekring 
De Drijehornick, Papenvoort 15A

Donderdag 28 december 
14.00 uur Cultuur Overdag - Ernst de Corte 

zingt ‘Liedjes van mijn vader’
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Donderdag 28 december
14.00 uur Muzikale middag met 

Martijn van den Akker en Lenny Kuhr
Dorpshuis De Koppelaar in Nederwetten

Vrijdag 29 december
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 
Nuenen. Clublokaal Oude Landen van de 
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 30 december 
13.30-16.30 uur

Elk half uur rondleiding in Salon Nune Ville
Berg 24 Nuenen

www.salonnuneville.nl

31 december/ 1 januari
00.30 uur Sylvester Party

Café Ons Dorp

Maandag 1 januari
12.00 uur Nieuwjaarsparty John de Bever

Hotel restaurant De Collse Hoeve
Collse Hoefdijk 24 Nuenen

Maandag 1 januari
15.00 uur Nieuwjaarsborrel

Café Ons Dorp

Maandag 1 januari
16.00-18.00 uur Nieuwjaarsontmoeting 

Gemeente Nuenen 
Het Klooster

Dinsdag 2 januari
10.00 uur Nieuwjaars Inloop KBO Lieshout

 Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 2 januari
20.00 uur Kienen 

Vrouwenvereniging Nuenen-Gerwen
 Scarabee Mantelmeeuwlaan 10

Woensdag 3 januari 
10.00-15.00 uur Open Dag 

SeniorWeb Nuenen
 Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Vrijdag 5 januari
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 
Nuenen.Clublokaal Oude Landen van de 
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 6 januari 
17.00 uur Nieuwjaarsreceptie van RKGSV

Kantine RKGSV

Zondag 7 januari
14.30-16.30 uur Optreden 
‘George Miller Combinatie’

Jo van Dijkhof

Zondag 7 januari
16.00 uur Nieuwjaarsconcert Het Nuenens 

Mannenkoor
De Watermolen van Opwetten

Zondag 7 januari
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Maandag 8 januari 
13.30-17.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst 

voor alle Gerwenaren 
D’n Heuvel Gerwen

Maandag 8 januari 
14.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst 

Ondernemers Contact 
 Hotel restaurant De Collse Hoeve

 Collse Hoefdijk 24 Nuenen

Maandag 8 januari 
20.00 uur Lezing Kunstgeschiedenis 

door Ine Pels
Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 9 januari
20.00 uur KBO leesclub

Dorpshuis Lieshout

Woensdag 10 januari
09.00 uur IVN Plantenwandeling

Verzamelen met de fi ets bij de Clemenskerk, 
Park 53, Nuenen

Donderdag 11 januari
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm 

‘The Light Between Oceans’ 
Het Klooster

Donderdag 11 januari
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 12 januari
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen
20.30 uur Rikken bij Nederwetten

in het Piet Renders paviljoen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 30 december 18.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 31 december 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar. 
Zondag 31 december 19.00 uur: Oecu-
menische viering in de Regenboog-
kerk.
Maandag 1 januari 10.00 uur: viering, 
parochiekoor, alle voorgangers.

Misintenties
Zaterdag 30 december 18.30 uur: Joop 
Sterenborg; Ien Vermeulen - Karsma-
kers.
Zondag 31 december 11.00 uur: Jac 
van den Bosch; Frans Dingen; Cor van 
Lierop.
Maandag 1 januari 10.00 uur: Marinus 
Donkers (vanwege verjaardag); Marte 
Saris (vanwege sterfdag); Jan Kanbier.

Mededelingen
Na de viering van 1 januari om 11.00 
uur in de Clemenskerk in Nuenen is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en elkaar het beste voor het nieuwe 
jaar toe te wensen. U bent van harte 
welkom!

De opbrengst van de Adventsactie van 
zondag 17 december was in Nuenen 
€ 228,53. Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 31 december 11.00 uur: vie-
ring.
In Nuenen maandag 1 januari 10.00 
uur: viering, parochiekoor, alle voor-
gangers.

Misintenties 
Wilhelmina van Hout - Jansen; Wim 
de Groot; Willie Smits.

Mededelingen
Na de viering van 1 januari om 11.00 
uur in de Clemenskerk in Nuenen is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en elkaar het beste voor het nieuwe 
jaar toe te wensen. U bent van harte 
welkom!

De opbrengst van de Adventsactie van 
zondag 17 december was in Gerwen 
€ 117,89. Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 31 december 09.30 uur: vie-
ri ng, volkszang.
In Nuenen maandag 1 januari 10.00 
uur: viering, parochiekoor, alle voor-
gangers.

Misintenties
Jo Teunisse-Biemans; Frans Raaijma-
kers.

Mededelingen
Na de viering van 1 januari om 11.00 
uur in de Clemenskerk in Nuenen is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en elkaar het beste voor het nieuwe 
jaar toe te wensen. U bent van harte 
welkom!

De opbrengst van de Adventsactie van 
zondag 17 december was in Neder-
wetten € 45,40. Hartelijk dank hier-
voor.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 31 december, 10.00 uur. Deze 
dienst is voorbereid door een aantal 
gemeenteleden en zal in het teken 
staan van gezongen liederen. De col-
lecte is voor het diaconaal werk in 

Nuenen. Om 19.00 uur is er een oecu-
menische Oudejaarsvesper. Voorgan-
gers zijn de pastores van beide kerken. 
Elke donderdag staat vanaf 10.00 de 
deur van De Regenboog wijd open 
voor het Open Huis: ontmoeting bij 
een kop koffie of thee. U vindt er altijd 
iemand om even mee te praten. Onze 
kerk is elke zondag geopend. Voor an-
dere activiteiten: zie onze website on-
der ‘Agenda’.

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 28 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 H. Mis, Heilige Onnozele 
Kinderen; gedachtenis van het octaaf 
van Kerstmis; kinderzegen. 
Vrijdag 29 december. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van de H. Thomas van 
Canterbury, bisschop en martelaar. 
Zaterdag 30 december 08.00 uur H. 
Mis, onder het octaaf van Kerstmis. 
Zondag 31 december. Zondag onder 
het octaaf van Kerstmis. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. Na de Hoogmis Lof 
met Te Deum. 
Maandag 1 januari. Feest van de Be-
snijdenis des Heren. 10.30 uur Hoog-
mis. Voor de Hoogmis Veni Creator. 
Dinsdag 2 januari. 18.30 uur H. Mis, 
Feest van de H. Naam van Jezus. 
Woensdag 3 januari. 07.15 uur H. Mis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

1953
Afgelopen augustus hebben we in de plaatselijke media een oproep gedaan 
om alle Nuenenaren uit geboortejaar 1953, die volgend jaar dus 65 worden, 
zich te melden. Ze moeten wel op de lagere school in Nuenen, Gerwen of Ne-
derwetten gezeten hebben. 

Op dit moment hebben we 101 aan-
meldingen uit alle windstreken; Den 
Helder, Deventer, Amsterdam, Rot-
terdam, zelfs uit Duitsland en België.
Op zaterdag 14 april 2018 vieren we 
de 65e verjaardag van deze 101 man-
nen en vrouwen. Het toeval wil dat 
één dame op deze dag jarig is, maar ze 
is erbij.
We hebben een locatie (voldoende 
parkeermogelijkheden voor auto’s, 
fietsen en rollators) geregeld en met 
de activiteiten wordt rekening gehou-
den dat er 100 bejaarden in huis zijn. 
In januari a.s. volgt het definitieve 
programma, voor alles is en wordt ge-
zorgd. Meer dan de helft van de deel-
nemers heeft de eigen bijdrage al ge-
regeld, niet te verwarren met Eigen 
Risico, dat is wat anders. 

Is er nu nog ergens een 1953-er of 
-ster die zich nog niet heeft opgege-
ven, dan kan dat alsnog. Neem dan 
contact op met  een van onderstaande 
personen.

We wensen onszelf en natuurlijk alle 
jarigen uit 2018 veel gezondheid en 
geluk toe. Op 14 april zal er wel heel 
wat gelogen, gezwetst, gegeten en ge-
dronken worden, maar we gaan pro-
beren er een dag van te maken die we 
met z’n allen nooit vergeten!

Martje Jansen: 06-18462230 
martjejansen1953@gmail.com

Leo van Tien: 06-54675242 
l.vantien01@onsnet.nu

Hennie Merks: 06-19361967
hmerks@onsnet.nu

Philou: nieuwe inwoner   
in onze gemeente
Onze fotograaf zag weer een opvallend geboortekaartje in een voortuin in 
Nuenen. Aan de Tomakker 162 is op 17 december Philou geboren. Hoera, 
een meisje! ‘You are so loved’ staat op de openbare aankondiging te lezen. 
Philou: 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. Ook in het nieuwe jaar koestert de redactie deze 
rubriek.
 
Foto Cees van Keulen
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NK finaleplaatsen voor Z&PV Nuenen

Persoonlijke topprestaties
Individuele finales waren er onder an-
dere voor Robin Goossens. Op zowel 
de 100 als 200m schoolslag wist zij zich 
bij de beste 16 zwemsters van Neder-
land te scharen. Op de 200m eindigde 
ze uiteindelijk op plek 14 in de uitslag, 
op de halve afstand was plaats 16 voor 
haar weggelegd. Op die afstand wist ze 
echter wel haar persoonlijke record aan 
te scherpen van 1.14.31 naar 1.13.54.
Merel Phaff was de andere dame die 
een finaleplaats wist te bemachtigen. 
Op de 200m rugslag werd ze in de se-
ries 17e, maar dankzij een afmelding 
mocht ze toch in de finale van start. 
Daarin schoof ze op naar een 14e plaats 
overall. Voor Silke Voets en Richenne 
Zeebregts waren er dit keer geen finale 
plaatsen, maar hun progressie in de 
eerste seizoenhelft biedt zeker kansen 
voor de zomerkampioenschappen.

Bij de heren zorgden Ruud van Heer-
beek en Sven Kardol voor de finale 
plaatsen. Ruud tekende voor een 16e 
plaats op de 200m schoolslag en een 
dag later voor plek 12 op de 100m. Voor 

Sven was er op de 100m rugslag plaats 
13 weggelegd en op de 50m rugslag 
zwom hij naar plaats 14. Daarop verbe-
terde hij zijn PR van vorig jaar van 26.53 
naar 26.49 en was daarmee exact even 
snel als het nieuwe PR van Susan Teij-
ken op de 50vrij. Zij was met 26.49 (was 
28.75) op plaats 18 geëindigd bij de da-
mes, helaas net niet genoeg voor de fi-
nales. Op de 100vrij wist ze ook haar PR 
te verbeteren en zette het nu op 58.12. 
Haar vriend Wouter Sijmons wist op 
dezelfde afstand een nieuw PR van 

Nuenenaar Steven Kruijswijk 
kopman in de Tour de France
Foto’s en tekst: Cees van Keulen
 
Profwielrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen start komend seizoen als kop-
man van LottoNL-Jumbo in de Tour de France. Kruijswijk reed al drie keer 
een Ronde van Frankrijk. In 2012 debuteerde hij in het grootste wielerspek-
takel ter wereld en klasseerde zich als 33ste in het eindklassement. In 2014 
werd Steven 14de en in 2015 21ste. Hij wil zich in juli gaan meten met de al-
lerbeste wielrenners en denkt met steun van zijn ploegmaten aan een top-5 
klassering. De Tour gaat zaterdag 7 juli van start in de Vendée en eindigt na 
3330 kilometers op zondag 29 juli in Parijs. Daar wordt bekend wie op het 
allerhoogste podium in de wielrennerij mag plaatsnemen. Twee Nederlan-
ders wonnen de Tour: Jan Janssen in 1968 en Joop Zoetemelk in 1980.

Steven Kruijswijk (30 jaar) uit Nuenen 
is al zowat de helft van zijn leven wiel-
renner. Op 15-jarige leeftijd stapte hij 
bij wielervereniging Trap met Lust op 
de koersfiets en nu begint Steven aan 
zijn negende seizoen als profrenner. 
De Nuenenaar veroverde in 2009 de 
nationale titel bij de beloften en werd 
in 2010 prof. Hij stond als professional 
onder contract bij Rabobank, Belkin 
en nu bij LottNL-Jumbo.

Eerste profzege
Steven Kruijswijk boekte zijn eerste 
profzege in 2011 in Zwitserland. Hij 
won de zesde etappe, een bergrit met 
aankomst op de Triesenberg. Op het 
podium van het eindklassement be-
klom de Nuenenaar de derde plaats. 
Ook een derde plek veroverde hij in de 
Ronde van Zwitserland 2017. In 2014 
schreef Steven de Artic Race of Nor-
way op zijn naam.

Zeven keer Giro d’Italia
De Nuenense renner reed al zeven 
keer de Giro d’Italia. Steven Kruijswijk 
verloor in 2016 de roze leiderstrui, na-
dat hij ten val was gekomen in de afda-
ling van de Col Dell'Agnello. In het 
eindklassement werd hij vierde, de 
hoogste klassering tot nu toe in een 
Grote Ronde. Hij reed drie keer de 
Tour en ook drie keer de Ronde van 
Spanje. Steven sloot vorig jaar de Vuel-
ta af op een negende plaats. 

Focus op de Tour
Tijdens de ploegpresentatie op vrijdag 
22 december bij het hoofdkantoor van 
Jumbo in Veghel maakte het team de 
rolverdeling bekend. De ploegleiding 
gaat in de komende editie van de Tour 
de France ambitieus van start. Lot-
toNL-Jumbo mikt niet alleen op etap-
pezeges, maar ook op een belangrijke 
rol in de eindklassering. Vandaar de 

keuze voor één kopman. Steven aan 
het woord: “Dit zijn de jaren dat ik me 
moet laten zien. Ik ga me dus komend 
seizoen volledig focussen op de Tour 
en ik denk dat er een kans is om een 
mooi klassement te rijden, zeker met 
de steun van sterke ploegmaten. We 
denken in de richting van een top-5-
plek.” Zijn ploegmaten voor de Tour 
zijn niet de minste renners. Een greep 
uit de voorlopige selectie voor de 
Tourploeg: Robert Gesink, Lars 
Boom, Dylan Groenewegen en Pri-
moz Roglic. De laatste twee genoem-
den wonnen beiden een etappe in de 
Tour van dit jaar.

En Steven vervolgt met: “In de voorbe-
reiding op de Tour ga ik van start in Ca-
talonië, Normandië en in de Ronde van 
Zwitserland. Het is zaak om zo fris mo-
gelijk aan de Tour te beginnen.'' Op het 
programma voor 2018 staat verder ook 
nog de Vuelta, maar daar gaat Kruijswijk 
zonder klassementsambities van start.
 
Met de focus op de Tour is Steven deze 
week al begonnen met de voorberei-
dingen. Afgelopen zondag reed hij een 
rondje in deze regio en trainde hij ook 
op de Berg in Nuenen…. 

LottoNL-Jumbo presenteerde de ploeg in Veghel met op de voorgrond v.l.n.r. Primoz Roglic, 
Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Dylan Groenewegen….

Twee Nuenense wielerkampioenen: Steven 
Kruijswijk, Nederlands kampioen bij de be-
loften in 2009 en Henrie Maatje, Nederlands 
kampioen bij de NWB in 1982 en 1990….

Steven Kruijswijk in de nieuwe outfit van 
LottoNL-Jumbo....

Antoon Hurkmans winnaar 
met straatlengte voorsprong
Door Antoon Hurkmans

Nog een wedstrijd te gaan en dan zit het eerste deel van het seizoen er op. 
Ondanks de matige opkomst bij deze 9de wedstrijd is de organisatie tevre-
den over het verloop van de wedstrijden tot nog toe, Vanwege andere acti-
viteiten in de rik arena was men deze avond uitgeweken naar het sponsor 
home en ook hier was het goed toeven.

De winnaar van de negende rik avond 
bij de supportersclub stond al met het 
opmaken van de stand van voor de 
pauze zo goed als vast. Het was de 
voorzitter zelf die voor de tweede maal 
dit seizoen liet zien het spelletje aardig 
onder de knie te hebben. Met goed 
spel, een open misère met praatje en 
telkens de mazzel te hebben om mee 
gevraagd te worden was er geen hou-
den aan en met een hoge score van 147 
punten nam hij dan ook de leiding. Na 
de pauze en de bordjes verhangen te 
hebben werd er nog tot het uiterste ge-
streden voor de overige ere plaatsen. 
Het was Hub Marquenie die met 79 
punten de tweede plaats op eiste voor 
Harold van Bree en Henny Noyen die 
met 59 punten met een gedeelde derde 
plaats genoegen moesten nemen. De 
gelukkige winnaar van de waardebon 
bij de loterij was Henny Noyen. 

 Uitslag vrijdag 22 december.
 1 Antoon Hurkmans 147 punten
 2 Hub Marquenie 79 punten
 3 Harold van Bree 59 punten
 4 Henny Noyen  59 punten
 5 Willie van den Heuvel 55 punten
 6 John Verbakel  55 punten
 7 Jan Bertelink 53 punten
 8 Bennie de Louw 51 punten
 9 Thea Elbers 48 punten
10 Noud Leenders 45 punten
 
Vrijdag 29 december is het de laatste 
rik avond van 2017 bij de supporters-
club RKSV Nuenen en daarna gaan wij 
weer verder op vrijdag 5 januari 2018. 
O ok in het nieuwe jaar is natuurlijk 
weer iedereen van harte welkom. De 
rik wedstrijden vangen aan om 20.15 
uur. Locatie ‘Oude Landen’ Pastoors-
mast 14 Nuenen. Voor informatie bel-
len naar 06-10289797 of 040-2833254.

Vrouwen-
vereniging  
Nuenen-Gerwen
Dinsdag 2 januari kienen in wijkcen-
trum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10. 
Aanvang: 20.00 uur. Ook niet leden 
zijn van harte welkom.

Leerlingen Helicon    
MBO Helmond aan de basis 
voor een gezonde toekomst 
Tijdens de eerste editie van het ‘Groene Café’ van Helicon MBO Helmond 
presenteerden de eerstejaars leerlingen Voeding en welzijn een bijzondere 
duurzame Proeverij. Voorafgaand hebben de leerlingen de afgelopen vijf 
weken in de keuken gekeken bij de innovatieve ondernemers van stichting 
Duurzame Kost en Wurmpie. De lessen op locatie - Seats2Meet en Veemge-
bouw op Strijp-S te Eindhoven - werden begeleid door Chef Erling Rugsten. 
Het resultaat: zeven gezonde hapjes waaronder het ‘Helmonds Kussentje’ 
en de ‘Veggi Whizz’ met zoveel mogelijk ingrediënten die op duurzame wij-
ze worden geproduceerd. 

ne Café was voor deze leerlingen een 
verrassing. Wormen, en andere vor-
men van insecten, worden steeds po-
pulairder en hebben een belangrijke rol 
in onze maatschappij als vleesvervan-
ger. Meelwormen bevatten, bijvoor-
beeld, net zoveel proteïne als bief, maar 
tegelijkertijd bevatten ze meer vezels 
dan broccoli. Dit maakt meelwormen 
een uitstekend alternatief op bief. Ook 
het ‘Kuipje Anders’ met vis en sla ge-
kweekt in het Aquaponics systeem van 
Duurzame Kost viel goed in de smaak.

Docent Dion Spoler neemt deze nieu-
we trends en ontwikkelingen mee in 
zijn kooklessen en koppelt daar ook 
theorie aan. Hij kijkt tevreden terug op 
dit project - “door de inhoudelijke ken-
nis en enthousiaste gastlessen van 
Chef Erling en zijn leveranciers wordt 
de theorie meteen concreet. Ze horen 
vanuit de praktijk wat je bijvoorbeeld 
met insecten in je voedingspatroon 
kunt doen en zien hoe het je helpt om 
gezond te blijven en tegelijkertijd heer-
lijk kunt eten. Dat we de leerlingen aan 
het einde ook meteen een echt podium 
hebben gegeven, heeft absolute meer-
waarde. En maakt het meteen ook 
spannend. Want deze groep is net in 
september begonnen met de opleiding 
- de complimenten van de onze gasten 
maakt mij trots op deze klas.”

 

Gezonde Toekomst
In het eerste jaar van hun opleiding 
maken de leerlingen kennis met de he-
le voedingsketen - waar komt het eten 
vandaan en hoe bereid je het; zowel 
ambachtelijk als industrieel en van lo-
kaal/regionaal tot wereldwijd. 
“Zij worden opgeleid tot Voedingsdes-
kundige; om goed voorlichting te kun-
nen geven aan bedrijven en consumen-
ten is het heel belangrijk voor de leer-
lingen om een brede basiskennis van 
voeding te hebben”, aldus Voedingsdo-
cent Laura Werson-op den Camp. In 
deze periode heeft Erling Rugsten, 
chef-kok bij o.a. Seats2Meat, de leer-
lingen meegenomen in zijn visie op een 
gezonde toekomst waarbij je zoveel 
mogelijk gebruik maakt van duurzaam 
geproduceerde ingrediënten. Vijf op-
eenvolgende woensdagen waren er 
praktijklessen bij o.a. ‘Duurzame Kost’ 
en ‘Wurmpie Wurmpie’ in het Veem-
gebouw en bij Chef Erling’s thuisbasis 
Seats2Meet. Geïnspireerd door het an-
ders denken van deze innovatieve on-
dernemers hebben de leerlingen zelf 
nieuwe hapjes bedacht en hun eigen 
grenzen verlegd. Want meelwormen 
en oesterzwammen gebruiken voor de 
‘Eco-Break’ (groentemuffin) en dan 
ontdekken dat dit heel erg lekker is en 
vervolgens ook nog complimenten 
ontvangen van de gasten van het Groe-

Leerlingen Voeding en welzijn met Chef Erling (linksboven) en de medewerkers van Duur-
zame Kost (linksonder) en Wurmpie Wurmpie (rechtsboven). In het midden de docenten 
Voeding Dion Spoler en Laura Werson-op den Camp.

Bij de Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan hebben de zwemmers 
van Z&PV Nuenen 9 � naleplaatsen behaald. De hoogste eindklassering was er 
voor de estafetteploeg op 4x50m wisselslag gemengd, zij eindigden op plaats 6.

53.64 op de klok te krijgen, Joeri Phaff 
kwam op de halve afstand tot 25.22.

Estafettes
Dankzij de breedte van de ploeg uit 
Nuenen werd maar liefst 14 maal van 
start gegaan op een estafette nummer. 
Naast de wisselslag gemengd wisten 
ook de heren 4x200vrij met Wouter, 
Milan Meurs, Bram Zwetsloot en Bart 
Cooymans zich naar de finale te zwem-
men, waar een 8e plaats uiteindelijk 
het resultaat was.
Op de 4x100wissel bij de heren was er 
ook nog een PR voor Frans Slaats te 
noteren. Als startzwemmer kwam hij 
op de 100rug tot 1.01.72. 

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492)  52 39 83, info.mh@helicon.nl



Kijk op: eyelove.nl of bel ons op 073-800.00.15 (ma-za) 

OPEN: ma 10.30-18.00 u, di-vr 9.00-18.00 u, za 9.00-17.00 u

COMPLETE BRIL INCLUSIEF OOGMETING!

Geldig t/m 31 dec. 2017 
met actiecode 951649

compleet actie compleet actie
Geldig t/m 31 dec. 2017 
met actiecode 173041

Geldig t/m 31 dec. 2017 
met actiecode 759156

compleet actie

DA Drogisterij & Parfumerie Noordveld
Hoge Brake 72, Nuenen
Tel. 040-283 4677

Onze zeven beloftes:
1. Inclusief montuur en glazen op sterkte

    (óók kosteloos met cilinder en zonneglas)

2. Inclusief Niet goed = geld terug garantie

3. Inclusief oogmeting, zonder afspraak

4. Inclusief ontspiegeling bij blanke glazen

5. Inclusief kraswerende laag

6. Inclusief dunner geslepen vanaf sterkte 3.00

7. Inclusief luxe brillenkoker

Acties verkrijgbaar in:

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie | Hoge Brake 72 | 5672 GM Nuenen | T 040 - 283 46 77

*Aanbiedingen zijn geldig van 28 dec. t/m 3 jan. en zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP!
Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIGNoordveld

Drogisterij en Parfumerie

Opwettenseweg 81 Nuenen | T 040 - 284 00 13 | beddenspecialistnuenen.nlOpwettenseweg 81 Nuenen | T 040 - 284 00 13 | beddenspecialistnuenen.nl

Slaap dít jaar nog lekker!
10 showroombedden maken plaats voor de 2018 modellen!

NU 50% KORTING 

25%
korting*

25% korting op alle 
decoratieve cosmetica 

van 
Lancôme en Collistar
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