
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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De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl

 De Voedselbank 
en de 
Oud-Prinsen

 Nieuwbouw 
De Hongerman 
op Sportpark 
Oude Landen?

 Jan van Maasakkers 
postuum gehuldigd 
voor 75 jarig 
lidmaatschap 
RKSV Nuenen

Jaargang 60 • Nr. 2 • 11 januari 2018

HUIS KOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

 Ondernemersprijs Nuenen 
voor Patrick Coppelmans
Patrick Coppelmans is maandag 8 januari tijdens een drukbezocht nieuw-
jaarsgala in De Collse Hoeve door het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) 
uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 2017. Patrick Coppelmans is 
eigenaar van het gelijknamige tuincentrum in Nuenen. Patrick wordt in het 
juryrapport geroemd om zijn doorzettingsvermogen, optimisme en manier 
van samenwerken. Na vijftien jaar van overleg realiseert hij op dit moment 
een compleet nieuw tuincentrum aan de Kapperdoesweg.

Het bedrijf Tuincentrum Coppelmans 
Nuenen bestaat reeds vele jaren. De 
eerste inschrijving dateert van mei 
1964. Alleen was het toen nog geen 
tuincentrum. In die jaren bestond het 
bedrijf voornamelijk uit een kwekerij 
en vond - naast thuisverkopen - ver-
koop plaats op markten. In 1994 ging 
Patrick fulltime werken in het bedrijf 
van zijn vader. In de beginjaren ‘90 
kwamen er steeds meer vaste verkoop-
punten bij de kwekerijen. Dat had gro-
te interesse bij de toen nog onderne-
mer in spé. Samen met zijn ooms en 
neven heeft hij nagedacht over de 
Coppelmans formule. Een groot tuin-
centrum in Halsteren heeft Patrick’s 
ogen geopend en zijn toekomstvisie 
bepaald. “Als een echte ondernemer 
heeft hij zijn focus op het tuincentrum 
gericht en niet meer losgelaten. Het 
tuincentrum is zijn ‘kindje’. Hij heeft 
ondernemersvisie,” aldus de jury van 
de ondernemersprijs. In 2005 heeft Pa-
trick uiteindelijk het bedrijf volledig 
overgenomen.

Gedreven
In 2002 werd besloten het bedrijf te 
verplaatsen van de Vorsterdijk naar 
een andere locatie in Nuenen. Het rea-
liseren van die nieuwe locatie, aan de 
Kapperdoesweg, heeft uiteindelijk 
vijftien jaar geduurd. De afronding 

van het proces is uiteindelijk mede tot 
stand gekomen door overleg met alle 
betrokken partijen. “Goed kunnen sa-
menwerken is ook één van zijn com-
petenties.” Patrick Coppelmans is vol-
gens de jury ook “gedreven en een 
man met passie”. Het nieuwe tuincen-
trum moet zijn meesterwerk worden, 
klaar voor de toekomst. Naast een 
breed assortiment planten, tuinbeno-
digdheden en andere producten voor 
in en rondom de tuin komt in het tuin-
centrum een afdeling dierenartikelen 
en een groot restaurant. De trend 
wordt gezet. Sfeer is belangrijk. 

Door deze ingezette schaalvergroting, 
draagt Patrick Coppelmans ook zijn 
steentje bij aan het verschaffen van 
werkgelegenheid in Nuenen. Het aan-
tal medewerkers - inclusief weekend-
krachten - stijgt naar verwachting van 
40 naar 60. Deze stijging geeft hem 
meer mogelijkheden om mensen met 
een arbeidsbeperking aan te nemen en 
te begeleiden. Dat geeft zowel deze 

medewerkers als het publiek veel vol-
doening, een positieve werkomgeving 
draagt bij aan het onder aan de streep 
een gezond bedrijf zijn.

Ook maatschappelijk is Patrick Cop-
pelmans volgens de jury erg betrok-
ken. Voor diverse goede doelen staat 
Patrick altijd klaar en verzorgt hij de 
aankleding bij evenementen uit eigen 
assortiment. “De commissie is una-
niem van oordeel dat Patrick zich in de 
afgelopen jaren - maar vooral ook in 

Mark Elbers Witvoeter 2017
De onderscheiding ‘D’n Dwèrsklippel met het Witte Voetje 2017’ is door de 
Oud-Prinsen van carnavalsvereniging De Dwèrsklippels toegekend aan 
zanger Mark Elbers.

Deze onderscheiding wordt jaarlijks 
toegekend aan iemand ‘die zich tegen 
alle regels in op een positieve manier 

2017 - zodanig als ondernemer heeft 
onderscheiden, dat de benoeming tot 
Ondernemer van het Jaar 2017 maar 
naar één persoon kan gaan.” 

dwèrs opstelt’. Mark Elbers laat nog 
dagelijks zien dat je met een gezonde 
dosis positiviteit en een groot dwèrs 
doorzettingsvermogen en ondanks 
alle tegenslagen heel veel dingen voor 
elkaar krijgt in het leven. Door goed 
gebruik te maken van zijn geweldig 
zangtalent in combinatie met zijn 
groot hart, is Mark voor velen een in-
spiratie. Daarnaast heeft Mark voor 
iedereen in Nuenen een warm plekje 
in zijn hart, maar vooral voor mensen 
en dieren die het even moeilijker heb-
ben.

De onderscheiding wordt uitgereikt 
door burgemeester Maarten Houben 
op zondag 14 januari bij het Dwèrs-
klippelmonument in Het Park in Nue-
nen. Aanvang van de ceremonie rond 
12.11 uur. Fotografie Frank van Welie

Op zoek naar bijzondere verhalen van de lezer

Schrijft u mee?
Rond de Linde bestaat dit jaar zestig jaar. We besteden het hele jaar aandacht aan dit 
bijzondere feit en daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. De redactie is op zoek 
naar bijzondere verhalen uit zestig jaar Rond de Linde. Heeft u iets speciaals met 
onze krant, een mooie anekdote, bijvoorbeeld uit de begintijd? Heeft u nog oude 
exemplaren bewaard, misschien zelfs wel de allereerste editie?
Verder zijn we benieuwd welke bedrijven en verenigingen uit Nuenen ook zestig 
worden dit jaar. Bent u geboren in 1958? Of bent u dit jaar zestig jaar getrouwd? 
Heeft u nog een oude klassenfoto van zestig jaar geleden?
U kunt uw verhalen en foto’s mailen naar: 60jaar@ronddelinde.nl
De redactie neemt contact met u op voordat uw verhaal wordt geplaatst. 

Patrick Coppelmans (r) winnaar ‘Ondernemer van het jaar 2017’.
Foto’s Bart Verkuijlen/LAVFotografie

Dirk de Vocht winnaar ‘Young talent Award 2017’

 Kaarten maken  
bij de WLG
Het is natuurlijk altijd leuk om een 
kaartje in de brievenbus te krijgen, 
maar eigenlijk voelt het net zo fijn om 
een kaart te versturen. En natuurlijk is 
het helemaal leuk als het om een zelf-
gemaakte kaart gaat. En daarom gaan 
we met elkaar kaarten maken bij de 
WLG.
U bent maandag 15 januari van harte 
welkom in D’n Heuvel, Heuvel 11 in 
Gerwen van 13.30 uur tot 15.30 uur. 
Waar we naast een bakje koffie of thee 
ook aan de slag gaan met papier, stof 
en versiersels om mooie kaart-creaties 
te maken. 
U hoeft u niet aan te melden, binnen-
lopen mag altijd bij de WLG. Website: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl. 
werkgroepleef baarheidgerwen@
gmail.com, Telefoon: 06-41102625. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met de regelgeving 
rondom het verkeerd aanbieden en dumpen van afval. Overtredin-
gen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot 
een boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstoffenverorde-
ning, Wet Milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). Deze regelgeving is te vinden via www.overheid.nl. Verder 
kunt u informatie vinden in de digitale afvalkalender via afvalkalen-
der.nuenen.nl. 
 
Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 01-01-2018 EN 07-01-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nederwetten Carnaval M.F.A. De Koppel en optocht 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park, Nuenen Ameezing Carnaval 11 februari 2018 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
02-01-2018 Nuenen c.a. Verordening op de heffi ng en de invordering 
  van de leges 2018 
02-01-2018 Nuenen c.a. Verordening op de heffi ng en de invordering 
  van afvalstoffenheffi ng en reinigingsrechten 
  2018 
02-01-2018 Nuenen c.a. Verordening op de heffi ng en de invordering 
  van reclamebelasting Nuenen centrum 2018 
02-01-2018 Nuenen c.a. Verordening op de heffi ng en invordering van 
  rioolheffi ng 2018 
02-01-2018 Nuenen c.a. Verordening op de heffi ng en de invordering 
  van onroerende zaakbelastingen 2018 
02-01-2018 Nuenen c.a. Verordening op de heffi ng en invordering van 
  vermakelijkhedenretributie 2018 
02-01-2018 Nuenen c.a. Verordening op de heffi ng en de invordering 
  van de toeristenbelasting 2018 
02-01-2018 Nuenen c.a. Verordening op de heffi ng en de invordering 
  van de lijkbezorgingsrechten 2018 
02-01-2018 Nuenen c.a. Verordening heffi ng en invordering van de 
  marktgelden 2018 
02-01-2018 Nuenen c.a. Kader Grondprijzen en Exploitatiebijdragen 
  2018 
02-01-2018 Nuenen c.a. Uitvoeringsbesluit vervanging dossiers 
  bouwvergunningen gemeente Nuenen c.a. 
02-01-2018 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: 
  de heer J.E. Busto Rojas, geboren 1 april 1993 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.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

Op 26 januari komt Sympany huis aan huis uw 
textiel ophalen. U ontvangt hiervoor een speciale 
zak in uw brievenbus
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PAPIER INZAMELING WIJZIGT IN 2018 
In 2018 wijzigt de route van de donderdag voor papier inzameling. 
Werd voorheen uw papiercontainer op donderdag opgehaald? Dan 
is dat vanaf nu op dinsdag of woensdag. Kijkt u hiervoor op uw 
digitale afvalkalender op www.nuenen.nl
Mocht u door de overgang nu veel papier hebben, dan kunt u altijd 
naar de milieustraat. Daar is een 24/7 hoek waar u altijd terecht 
kunt.

Vragen? Neem contact op met de gemeente via: 040 263 16 31 of 
via e-mailadres gemeentehuis@nuenen.nl.

MEER DAN HANDEN-VRIJWILLIGERSPRIJS 
2018
Sinds 2011 wordt jaarlijks de landelijke 
‘Meer dan handen-vrijwilligersprijs’ 
uitgereikt om vrijwilligers en hun 
organisaties in het zonnetje te zet-
ten. Gemeenten kunnen kandi-
daten voordragen - inwoners 
kunnen mede bepalen wie wint. 

Namens Nuenen dingt 
Vluchtelingenwerk mee
De gemeente heeft Vluchtelingen-
werk Nuenen (onderdeel van de LEV-
groep) voorgedragen. Vluchtelingenwerk 
zet zich in voor vluchtelingen die in het dorp 
komen wonen. Vanaf dag één draait het om zelfredzaamheid, krijgt 
een vluchteling juridische ondersteuning en is er een taalmaatje dat 
helpt om Nederlands te leren.

Stem voor Vluchtelingenwerk Nuenen
Hoe? Door online te stemmen op Vluchtelingenwerk Nuenen. Stem-
men kan tot en met 30 januari 2018. Toets https://www.vrijwilli-
gersprijzen.nl/initiatief/vluchtelingenwerk-onderdeel-van-de-lev-
groep in uw browser. 

Of ga naar 1: vrijwilligersprijzen.nl 2: Kies LOKAAL. 3: kies halver-
wege de pagina op deze pagina vindt u een overzicht. 4: op de land-
kaart kies Gemeente Nuenen - dat is 6e druppel van onderen. 5: kies 
bij Projecten Vluchtelingenwerk (onderdeel van de LEV-groep). 6: 
ga tenslotte naar de stemknop onder in het midden van de pagina.

De vrijwilligersprijzen worden uitgereikt op 2 februari 2018.

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

Afvaldumpingen
Afvaldumpingen zijn een groot probleem in de gemeente Nuenen. 
De boa’s nemen tijdens de surveillance de locaties mee waar vaak 
afval wordt gedumpt en/of achtergelaten. 
Voornamelijk in het buitengebied wordt regelmatig afval gedumpt, 
het gaat vaak om de volgende locaties: Breeldere; Schoutse Vennen; 
Vaarle; Papenvoortse Heide; Oude Postbaan; Cortenbachsedijk; 
Rullen; Blekerdijk; Hool; Laar. 

Let op: op het dumpen van afval staat een boete van € 380,00. Dit 
bedrag is exclusief € 9,00 administratiekosten. 

TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING

Vastrecht 1-1-2017  1-1-2018  
Het tarief bedraagt per perceel per jaar € 107,00 € 107,00 
 

Huishoudelijke afvalstoffen (huishoudens)  
• lediging van een container van 
 240 / 140 / 80 liter bestemd voor gft-afval € 1,00 € 1,00
• lediging van een container van 
 25 liter, bestemd voor gft-afval Gratis Gratis
• lediging van een container van 
 240 liter, bestemd voor restafval € 15,00 € 15,75
• lediging van een container van 
 140 liter, bestemd voor restafval € 9,00 € 9,45
• lediging van een container van 
 80 liter, bestemd voor restafval € 5,00 € 5,25
• lediging van een container van 
 25 liter, bestemd voor restafval € 1,50 € 1,60
• keer gebruik van een ondergrondse container 
 bestemd voor rest afval € 1,90 € 2,00 

 
Huishoudelijke afvalstoffen (bedrijven)  
Idem aan de hierboven genoemde tarieven 
met uitzondering van:  
• lediging van container van 
 180 liter, bestemd voor oud papier en karton € 10,00 € 10,00
• Per keer gebruik van een 
 ondergrondse container bestemd voor rest afval € 3,00 € 2,00 

Overige
voor het verkrijgen van een milieupas € 7,15 € 7,25
voor het verkrijgen van een combi-milieupas € 16,20 € 7,25
omruiling van een rest- of gft container  € 18,45 € 18,45
 
Milieustraat  
Het tarief bedraagt voor:  
de 1e t/m 5e aanbieding  
• per fi ets(kar)/voetganger € 2,50 € 3,00
• per auto / auto met aanhanger / bestelauto / 
 busje voor snoeihout, blad/gras (tuinafval) Gratis Gratis
• per auto / auto met aanhanger / bestelauto / 
 busje voor grof huishoudelijk afval of 
 0-1 m3 bouw- en sloopafval € 7,00 € 7,00
• per auto / auto met aanhanger / bestelauto / 
 busje voor 1-2 m3 bouw- en sloopafval € 14,00 € 14,00
Meer dan 5 aanbiedingen  
• per fi ets(kar)/voetganger € 2,50 € 3,00
• per auto / auto met aanhanger / bestelauto / 
 busje voor snoeihout, blad/gras (tuinafval) € 0,00 € 0,00
• per auto / auto met aanhanger / bestelauto / 
 busje voor grof huishoudelijk afval of 
 0-1 m3 bouw- en sloopafval € 20,00 € 20,00
• per auto / auto met aanhanger / bestelauto / 
 busje voor 1-2 m3 bouw- en sloopafval € 40,00 € 40,00 

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



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

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333 | E info@neworiental.nl | W neworiental.nl
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Maandag t/m Donderdag van 16.00 - 22.00 uur. Dinsdag gesloten.
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12.00 - 22.00 uur.

De keuken is geopend tot 21.30 uur.

OPENINGSTIJDEN: 6 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU JANUARI
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 19.75 * 

1)  KROEPOEK 
2)  MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN (4 STUKS)

3)  SATÉ AJAM (2 STUKS)

4)  BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5)   TERIYAKI YU PIEN

PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” 
UIT DE KLEINE WOK, IN EEN JAPANSE SAUS VAN SAKE, SOJA 
EN MIRIN MET SESAMZAADJES

6)   MA LAY YUK
GESTOOFD RUNDVLEES OP INDISCHE WIJZE VOLGENS 
GROOTMOEDERS RECEPTUUR, MET EEN VLEUGJE NOOTMUSKAAT, 
GEPLETTE  PEPERS EN TUINKRUIDEN

7) GAENG PHED KAI
MAISKIPFILET UIT DE WADJANG GEBAKKEN, MET DE BEKENDE 
THAISE RODE  CURRY, WOLKJE KOKOSMELK, DIVERSE GROENTEN, 
LIMOEN. FRISSE SMAAK, LICHT ZOET EN TOCH PIKANT!!!

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

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

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 zaterdag 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 

Een goed begin…..
Acties week 2 : geldig maandag 8 t/m zaterdag 13 januari

_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood
Rond donker meergranenbrood
2x halve € 1,95  € 189
_____________________________________________________

Wintervlaai
Zachte vlaaibodem met banketbakkersroom 
en chocoladebavarois, afgewerkt met 
pure chocoladesoesjes en witte 
chocoladebavarois. Half € 7,95   € 1495
_____________________________________________________

Gildekorn
Zeer donker 100 % volkorenbrood, 
lactose- en E nummervrij NU € 225
_____________________________________________________

Suikerbrood
Brabants of Fries ( met kaneel )  NU € 200
_____________________________________________________

Eierkoeken     
 4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Kwarkbolletjes
Lekker luchtig broodje met 
kwarksmaak en rozijnen     
 4+1 GRATIS

Ook voor de 
Best Belegde Broodjes!!!

4 Varkenssaucijzen + 
500 gr. Rundergehakt 7,95 
Winterslofje
Filetlapje met rookworst en kaas, 100 gr. 1,95
Bij 150 gr. Gebr. fricandeau 
100 gr. eiersalade.......................... gratis 
Kwarteleitjes
1 doos/per stuk .......................................2,95
Truffelgratin
100 gram .................................................0,75
Hazenpeper
Uit eigen keuken, 100 gram .....................1,75
Alle patés
..............................................25% korting

KOOPJE

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 11 t/m woensdag 17 januari

Hutspot panklaar 
 1/2 kilo  0,99
Boerenkool panklaar        
pan klaar   per zak 1,35

Bleek-kaas salade     
 250 gram 1,89

Spitskool panklaar      
 1/2 kilo 0,79

Gekookte bieten        
 1/2 kilo 0,89

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Meubelshow
Zondag 14 januari geopend

van12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

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

75 
JAAR

Boxspring Grandeur 3000
Complete Boxspringcombinatie bestaande uit: 
Hoofdbord Corsica, 2 boxsprings 30 cm hoog, 
pocketvering interieur en Low Back Support, 2 
gestoffeerde 7-zone pocketveringmatrassen Iris, 21 cm 
hoog, afgedekt met koudschuim, voorzien van Low Back 
Support. Koudschuim topdekmatras. Ronde houten 
poten en ook leverbaar in 210 en 220 lengte. (meerprijs)

VLAK
140 x 200 cm  van 2393,- nu €     1799,-
160 x 200 cm  van 2712,- nu €     2039,-
180 x 200 cm  van 2911,- nu €     2189,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140 x 200 cm   van 3989,- nu €   2999,-
160 x 200 cm  van 4308,- nu €  3239,- 
180 x 200 cm  van 4507,- nu €  3389,-

Hoekbank Rigas
Rigas kun je naar je eigen wens vormgeven en 
is in verschillende kleuren stof en leder verkrijg-
baar. Kies uit diverse armleuningen, poten en 
rugleuningen. Daarnaast biedt Rigas comfortabele 
extra’s zoals: Hoofdsteun, bedfunctie, elektrische 
relaxfunctie en opbergruimte.

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

voor

1199,-

Vanaf

1399,-
3989,-
2999,-
140x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

KANT EN 

KLAAR

LEKKER
IN SALADE

TOPPER
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Gipsyjazz in de Stam Gerwen

Virtuoos Tim Kliphuis Trio met solo-
gitarist Paulus Schäfer op podium
Het eerste concert in de serie ‘Paulus Schäfer invites…’ in 2018 is een knaller 
van de bovenste plank. Op maandag 22 januari ontvangt gipsygitarist Pau-
lus Schäfer in zijn stamcafé namelijk het Tim Kliphuis Trio.

seller ‘Gypsy Jazz Violin’ en toert met 
zijn trio van Rusland tot Canada en 
van Schotland tot Zuid-Afrika. 
Nigel Clark is een gitaarvirtuoos met 
een uniek geluid. Hij werkte samen 
met grote namen in jazz, folk en rock 
zoals Gloria Gaynor, Moya Brennan, 
Jan Akkerman, Carol Kidd en Steve 
Swallow. 
Contrabassist Roy Percy heeft een ge-
heel eigen basgeluid dat zijn wortels 
kent in New Orleans en de jump-jive. 
Hij werkte onder andere samen met 
Duke Heitger, Marty Grosz en Evan 
Christopher.

Kaarten
‘Paulus Schäfer invites..’: het Tim Klip-
huis Trio met gipsygitarist Paulus 
Schäfer. Op maandagavond 22 januari 
in café De Stam, Gerwenseweg 38 in 
Gerwen. Aanvang 20.00 uur. Kaarten 
kunnen à tien euro gereserveerd wor-
den via mail: info@sintimusic.nl of via 
SintiMusic, tel. 06-81935569.

Violist Tim vormt samen met Nigel 
Clark op gitaar en Roy Percy op con-
trabas het Tim Kliphuis Trio, een en-
semble dat gipsyjazz mixt met klassie-
ke- en volksmuziek. Zij speelden on-
der andere in Het Concertgebouw en 
op het Richard Strauss Festival en het 
Celtic Connections Festival. Het trio 
won in 2013 de Scottish Jazz Internati-
onal Award.

CD ‘Grappelli Album’
Het Tim Kliphuis Trio is een interna-
tionaal ensemble dat al sinds 2005 we-
reldwijd optreedt. Violist Tim Kliphuis 
deelde het podium met grootheden als 
Richard Galliano en Frankie Gavin en 
met het Rosenberg Trio en Fapy Lafer-
tin. Tim treedt op zowat alle Django-
festivals op en wordt gezien als de op-
volger van Stéphane Grappelli. De on-
langs verschenen cd ‘The Grappelli 
Album’ heeft al juichende recensies 
ontvangen. Tim is auteur van de best-

 Gerwenaar Paulus Schäfer ontvangt het 
Tim Kliphuis Trio in zijn stamcafé in Ger-
wen. Foto Peter Klomp

Het virtuoze Tim Kliphuis Trio treedt op in 
concert-café de Stam. Foto Tim Kliphuis Trio

Cursus Moestuinieren    
bij Tuincentrum Soontiëns
Gezond eten staat bij veel mensen bovenaan het lijstje goede voornemens. 
En wat is er gezonder dan zelfgekweekte groenten? Begin 2018 organiseert 
Tuincentrum Soontiëns voor de vijfde keer een cursus ‘Moestuinieren’ voor 
iedereen die zijn eigen groenten wil leren kweken. De cursus bestaat uit drie 
workshops en vindt plaats op zaterdagmiddag 27 januari, 3 maart en 7 april . 

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

theorie en praktijk, met ruimte om zelf 
te oefenen en vragen te stellen. De 
workshops zijn geschikt voor begin-
ners, maar ook voor hen die al langer 
een moestuin hebben en op zoek zijn 
naar meer achtergrondinformatie. 
Meer informatie: tel. 040-2811339 of
www.tuincentrumsoontiens.nl

Dubbelexpo bij Atelier Nuenen
Twee leden van Atelier Nuenen exposeren samen in de kantoorruimten van 
het Atelier, Berkenbos 8 in Nuenen (naast de kringloopwinkel). De opening 
is op zaterdag 13 januari van 13.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom!

Dick van Tongeren
Dick’s werk is moeilijker te omschrij-
ven. Zijn werk strekt van olieverf tot 
aquarel tot driedimensionale objecten 
waarbij ieder schilderij of object weer 
anders is, van formaat, medium, on-
derwerp en stijl.
Ook ontwerpen/realiseren en opleu-
ken van en met huishoudelijke voor-
werpen en spullen uit kringloopwin-
kels doet hij graag. Af en toe verduide-
lijkt hij zijn ideeën en bedoelingen 
door een klein zelfgeschreven gedicht 
of verhaal.

De expositie van Esme Ates en Dick 
van Tongeren is van 13 januari tot 24 
februari te zien op maandag en woens-
dag van 10.30 tot 15.00 uur. Minstens 
één van beide kunstenaars zal op deze 
tijden aanwezig zijn. Bel gerust even 
aan, u bent echt welkom!

Esma Ates
Esma is in de ruime omgeving van 
Eindhoven een bekend aquarellist. Zij 
was een van de twaalf genomineerden 
voor de Brabantse Vrijetijdskunst Prijs 
2016. Ook is zij uitverkozen Nederland 
te vertegenwoordigen bij het Fabriano 
Festival 2018 in Fabriano in Italië, waar 
aquarellisten van over de hele wereld 
hun werk exposeren. Haar werk is mis-
schien het best te omschrijven als ‘ge-
dichten in aquarel’.

Tekenen en Schilderen voor beginners en gevorderden 

Docent José Jansen    
start nieuwe cursus
De feestdagen zijn voorbij en het nieuwe jaar is begonnen. Tijd voor nieuwe 
plannen en energie opdoen voor het komende jaar. José Jansen van Atelier 
Van Gogh start binnenkort weer met een inspirerende cursus Tekenen en 
Schilderen voor beginners en gevorderden. 

Zoals Jan Wolkers het al een keer ver-
woordde: tekenen is het levenselixer 
voor elke beeldende kunstenaar. Het is 
het fundament voor zijn werk. Door te 
tekenen leer je kijken en leer je je om-
geving te vertalen in verbeelding. Ook 
als je abstract wilt werken is tekenen 
naar de waarneming een nuttige vaar-
digheid. Of je nu een beginnend of ge-
vorderd tekenaar/schilder bent, teke-
nen komt altijd terug. En tekenen kun 
je overal. Als je even moet wachten op 
de bus, in de trein zit, op vakantie of 
gewoon tijdens een wandeling door je 
stad of dorp. Koop een tekendagboekje 
(handzaam A5 formaat), kijk om je 
heen en maak schetsjes. Er zijn onder-

werpen genoeg: een hond, een boom, 
een weggegooid blikje fris of een bank-
je in het park. 
De teken en schildercursus van Atelier 
Van Gogh behandelt verschillende on-
derdelen van het tekenen zoals lijn/
vorm, verhoudingen, compositie, 
licht-donker en ruimtelijkheid. Er 
wordt zoveel mogelijk getekend naar 
de waarneming. De lessen zijn ge-
schikt voor beginners en gevorderden. 
De cursus van José start op 24 januari 
2018 en bestaat uit twaalf lessen op de 
woensdagochtend van 09.30 tot 12.00 
uur in het bekende Klooster, Park 1 in 
Nuenen. 
Inschrijven kan op de website van Ate-
lier Van Gogh: 
www.ateliervangogh.nl/josetekenen

Computercafé Nuenen in 2018
Het Computercafé Nuenen start dit jaar weer met een nieuwe reeks van 10 
presentaties. Ook dit keer een scala aan onderwerpen die allen met compu-
ter, tablet of smartphone te maken hebben.

met het programma Aldfaer uw stam-
boomgegevens vast kunt leggen.

8 februari: Spelen met Excel
-Excel is een programma waarmee u 
kunt rekenen en teksten en getallen 
kunt combineren. In deze workshop 
‘Spelen met Excel voor beginners’ 
neemt u zelf plaats achter de computer 
om te ervaren wat u met Excel kunt 
doen.

Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur 
de koffie klaar en start de inleiding of 
workshop om 09.30 uur, waarbij er 
weer volop ruimte is voor vragen.
Iedereen kan zonder aanmelding voor-
af in het Computercafé terecht, er 
wordt een bedrag gevraagd van € 4,-  
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).

De vier onderwerpen tot aan de Car-
navalsvakantie zijn:

18 januari: Privacy online
-Online werken op computer, tablet of 
smartphone levert veel gemak op. U 
moet daarvoor echter, soms onge-
merkt, nogal wat gegevens prijsgeven. 
Hoe houdt u dit binnen de perken zon-
der al te veel van het comfort in te 
moeten leveren.

25 januari: Google Foto’s
-Google Foto’s is de opvolger van het 
populaire programma Picasa-Web al-
bums. Het is het ideale middel om gro-
te hoeveelheden foto’s gratis (en veilig) 
in de cloud op te slaan en om foto’s met 
anderen te delen.

1 februari: Genealogie Digitaal
-Genealogisch onderzoek gaat steeds 
meer via PC en internet. U krijgt in het 
Computercafé uitleg hoe u op internet 
zoekt naar uw voorvaderen en hoe u 

VN-Vredesmacht op Stad van Gerwen?
Aardwarmte zit een paar kilometer 
onder de grond en is opgeslagen in 
heet water in de diepere bodemlagen. 
Geothermie Brabant onderzoekt waar 
dat hete water zoal zit en of het renda-
bel is om het op te pompen en te gaan 
gebruiken. Deze energie kan boven-
gronds benut worden voor bijv. stads-
verwarming, glas- en tuinbouw en 
voor bedrijven zoals Bavaria (Lies-
hout) en Mars (Veghel). Tot en met af-
gelopen zaterdag werd dit onderzoek 
uitgevoerd in onder meer Lieshout, 
Stad van Gerwen en Nederwetten. 

Botsing in Nuenen, geen gewonden
Op de plek waar de Collse Hoefdijk 
met de Smits van Oyenlaan samen-
komt, in Nuenen, zijn op zaterdagoch-
tend 6 januari een personenauto en 
een busje tegen elkaar aan gereden. 
Daarbij is niemand gewond geraakt. 
Beide voertuigen konden niet meer 
verder rijden en zijn weggetakeld.
Getuigen gezocht: Poging tot straat-
roof Nuenen
Op donderdag 28 december 2017 om-
streeks 21.15 uur, is er op het Strem-
kespad ter hoogte van de fietstunnel in 
Nuenen een poging straatroof ge-
weest. De aangever werd daarbij van 
zijn fiets getrapt door een persoon. Er 
waren twee personen die getracht heb-
ben om de tas van de aangever te ont-
vreemden.
Wij zijn op zoek naar de volgende per-
sonen:
1.  Jongen, grijze jas, donkere huids-

kleur, ongeveer tussen de 20 en 25 
jaar, normaal postuur, verdere kle-
ding onbekend.

2.  Jongen, zwarte jas, ruime capu-
chon op hangend over zijn gezicht, 
getinte huidskleur, normaal pos-
tuur, verder kleding onbekend.

Er zijn de laatste tijd meerdere pogin-
gen dan wel daadwerkelijke straatro-
ven geweest in Nuenen. Wij zetten 
hoog in op dit soort zaken.

Mocht u informatie hebben gelieve dit 
door te geven aan ons via 0900-8844 
en gelieve dit registratie nummer te 
vermelden: 2017266680.

Politieberichten

Foto’s Cees van Keulen, Gerwen

Vanaf de brug bij Stad van Gerwen lijkt het wel of de VN-Vredesmacht in ac-
tie is gekomen, voor een oefening wellicht? Navraag leert dat er naar aard-
warmte wordt gezocht door het Franse bedrijf CGG, dat staat voor Compagnie 
Générale de Géophysique. Veel witte voertuigen op dikke tractorbanden, 
dat levert mooie plaatjes op.

Monique  
Donkers   
lijsttrekker 
Combinatie 
Nuenen c.a.
De ledenvergadering van De Combi-
natie Nuenen c.a. heeft 8 januari j.l. 
Monique Donkers unaniem gekozen 
tot lijsttrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen 2018.

Zij brengt haar 16-jarige raadservaring 
in de Nuenense politiek in met haar 
specialisatie op o.a. financiën en haar 
overige brede oriëntatie, kennis en er-
varing op veel beleidsvelden.

Op plaats 2 staat Chris Eeuwhorst, op 
plaats 3 Toine Raaijmakers en op plaats 
4 Carel La Grouw.

Op de kieslijst staan behalve deze 4 ge-
noemde personen nog 10 kandidaten. 
De Combinatie Nuenen c.a. brengt 
hiermee veel kennis, ervaring en con-
tinuïteit in en gaan vol vertrouwen en 
uiterst gemotiveerd de campagne in 
voor een uitstekend resultaat op 21 
maart a.s.

De volledige kieslijst is als volgt sa-
mengesteld:

1.  Monique Donkers
2.  Chris Eeuwhorst
3.  Toine Raaijmakers
4.  Carel La Grouw
5.  Hans Schoenmakers
6.  Gerti Verhagen
7.  Frans Konings
8.  Roy Schoenmakers
9.  Rianne Raaijmakers
10. Cor Janssen
11. Theo Swinkels
12. Eric van Schijndel
13. Cor Donkers
14. Wilfred Clermonts

Bestuur De Combinatie Nuenen c.a.
9 januari 2018
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Ka� : ‘onderste 
steen boven’ voor 
de gemeenteraads-
verkiezingen?
Vandaag schrijven we 11 januari 2018. 
Bijna 4 jaar verder en nog is de ‘onder-
ste steen niet boven’ zoals alle fracties 
krachtig hebben toegezegd. Ook de 
VVD. Maar tot op de dag van vandaag 
blijft het bij praten over procedures.
De VVD is altijd voor het openbare 
raadsdebat geweest. Hier staan wij ge-
lukkig in de Raad niet alleen in.
Vervolgens rijst dan de vraag of er aan 
het resultaat van dit debat en de voor-
afgegane rechtsgangen nog conse-
quenties zijn verbonden voor degenen 
die verantwoordelijk zijn voor de be-
sluitvorming ten tijde van het onder-
zoek en daarna?
Wie was daarbij verantwoordelijk voor 
de twijfelachtige besluiten van het col-
lege en burgemeester in de afgelopen 
jaren, en wat was er nu eigenlijk waar 
van de daarbij geuite beschuldigingen?

De VVD zal zich in het debat sterk ma-
ken om op de bovengenoemde punten 
helderheid te verkrijgen. Een duidelijk-
heid en een transparantie waarop de 
VVD fractie altijd heeft aangedrongen.
Op donderdag 5 februari 2018 staat 
om 19.30 uur een extra Raadsvergade-
ring gepland, in Het Klooster, met 2 
agendapunten:
• Het VVD initiatiefvoorstel nieuw-

bouw sporthal De Hongerman en
• Kafi - openbaar debat - (bestuurlijke 

verantwoordelijkheid)
U bent ook bij deze Raadsvergadering 
uitgenodigd aanwezig te zijn en indien 
gewenst kunt u inspreken. Aanmelden 
bij de griffier: Griffie@nuenen.nl 
Voor overige informatie: Gaby Scholder 
/ fractievoorzitter VVD Nuenen c.a. 
E-mail gaby.scholder@onsnet.nu Tel-
nr. 06 53 37 67 04.

SAMEN DOORPAKKEN

 Drijehornick lezing over: 

Kasteel Geldrop, in het heden en verleden 
door Bart Klomp en Eugene Franken
Bart Klomp (1965) is sinds 2002 beheerder en directeur van Stichting Kas-
teel Geldrop. In 1992 rondde hij de studie Personeelwetenschappen af in Til-
burg. Als lid en mede-oprichter van Stichting PIP publiceerde hij samen met 
Kampers en Baijens de prozabundel `Dit is het Leven’ in dat zelfde jaar. Als 
geboren en getogen Geldroppenaar is hij sinds 2002 beheerder van Kasteel 
Geldrop; een functie waarin hij veel verhalen hoorde en waardevolle gege-
vens ontving van bezoekers. Deze informatie deelt hij graag in het nieuwe 
boek `Kasteel Geldrop’.

over de markante bewoner Hubertus 
Paulus Hoevenaar is veel te vertellen. 
Als verarmd lid van een voorname fa-
milie maakte hij een avontuurlijke 
tocht naar de Oost. Met zijn techni-
sche kennis, zakelijk instinct en het lu-
cratieve contract van koning Willem I 
op zak, maakte hij snel carrière en ver-
gaarde hij zijn vermogen. Van hem 
heeft het kasteel zijn huidige vorm ge-
kregen. Later trouwde dochter Arnau-
dina Hoevenaar met de burgemeester 
van Voorburg Henri van Tuyll van Se-
rooskerken en hun nazaten bleven tot 
1974 op Geldrop wonen. Van de laat-
ste bewoners, personeelsleden en gas-
ten zijn vele interviews afgenomen en 
verwerkt tot een beeldend verhaal over 
het leven op een voornaam huis: Kas-
teel Geldrop.

De voordracht wordt gehouden in de 
Dassenburcht , Jacob Catsstraat 1-3 op 
18 januari, 20.00 uur en is voor ieder-
een gratis toegankelijk.

Eugene Franken is secretaris van de 
stichting Kasteel Geldrop.
Sinds de 14e eeuw ligt Kasteel Geldrop 
tussen het centrum van Geldrop en 
het beekje de Kleine Dommel. De vier 
muurankers op de gevel van het kas-
teel markeren 1616, het jaar van de we-
deropbouw van het kasteel nadat het 
door de Geldersen was verwoest. 2016 
was voor het bestuur van Stichting 
Kasteel Geldrop de aanleiding om het 
400-jarig bestaan van het huidige kas-
teel te vieren met onder meer de uitga-
ve van dit boek.

Tijdens de lezing zullen diverse verha-
len over voormalige bewoners, bezoe-
kers en eigenaren de reveu passeren. 
Uit brieven en nog niet eerder vertaal-
de dagboeken blijken interessante ver-
bindingen tussen Kasteel Geldrop en 
roemruchte politici, kunstenaars en le-
den van de koninklijke familie. Zo 
komt u Rubens tegen in de beschrij-
ving van het dagelijks leven van de ge-
vluchte bisschop Ophovius, die in Kas-
teel Geldrop zijn zetel had na de inna-
me van Den Bosch door stedendwinger 
Frederik Hendrik van Oranje. Ook 

‘Gijzeling’ op het OOG van Nuenen
Zaterdag 6 januari 2018, ‘s middags op het OOG van Nuenen: een busje en een taxi gegij-
zeld doordat het toegangssysteem niet meer werkte!!!
Zij werden gedwongen te wachten totdat er iemand van de gemeente kwam om het toe-
gangssysteem buitenwerking te stellen om het plein te verlaten.
Na 7 jaar werkt het systeem nog steeds niet zoals het moet. Was dit gebeurd met een am-
bulance, wat dan?
Wij als bewoners zijn het nu echt zat! Dit is wanbeleid van het gehele college!

Frans Klep, Raessenshof 61,  5671KG 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

Het jaar van de nieuwbouw 
De komende periode zijn er weer veel cijfers te verwachten over de ontwikke-
ling van de woningmarkt. Uit de cijfers over het laatste kwartaal zal blijken dat in 
Zuidoost-Brabant weer veel transacties zijn gerealiseerd, al zijn er ook in onze 
regio grote verschillen. Zonder cijfers te noemen kan ik wel een paar trends aan-
geven. De groei vlakt enigszins af, voornamelijk door gebrek aan geschikt aan-
bod (overigens niet alleen in de koopsector, maar ook in de huursector). 

Er zijn plekken in onze regio waar het aantal woningen dat te koop staat tot een 
schrikbarend laag niveau is gedaald. Ik noem hier even de stad Eindhoven en 
randgemeenten als Son en Breugel, Best, Veldhoven, Nuenen en Geldrop-Mier-
lo. Ik heb het afgelopen jaar op meerdere plekken gepleit voor intensivering 
van nieuwbouw om aan de vraag uit veel verschillende doelgroepen tegemoet 
te kunnen komen op de plek waar zij het liefst willen: in of dichtbij de grote stad 
(in ons geval Eindhoven). Die verschillende doelgroepen zijn niet alleen starters, 
maar ook jonge gezinnen en senioren. 

Nu is er al veel gebeurd in 2017. De NVB (Vereniging van ontwikkelaars en bouw-
ondernemers) verwacht dat de prognose voor het afgelopen jaar (36.000 ver-
kochte nieuwbouwwoningen) is gerealiseerd. Tegelijkertijd constateert men dat 
een tekort aan nieuw woningaanbod de grootste spelbreker is op de woning-
markt. Met name de grote steden in de Randstad blijven achter in het realiseren 
van de bouwopgave. De nieuwbouwmarkt ‘kookt droog’, aldus de NBV, die eraan 
toevoegt dat de ‘droogkookverschijnselen’ steeds verder het land inschuiven.

Nu hebben we in Eindhoven nog net geen Amsterdamse toe-
standen, maar extra inspanningen zijn zeker geboden, ge-

zien het minimale aanbod. Ik ben dan ook blij dat wethou-
der Toronoglu in december bekend heeft gemaakt dat 
Eindhoven streeft naar de bouw van 1.300 extra huizen 
in 2018 bovenop de 1.800 à 2.000 die men er al dacht te 

laten bouwen. Voor de jaren daarna streeft men naar 
een jaarlijkse productie van 3.000 huizen. Ik hoop dat 
2018 voor Eindhoven en de regio het ‘jaar van de nieuw-

bouw’ wordt en dat gemeenten en andere overheden be-
sluitvorming over de planontwikkeling (aantal woningen, 

differentiatie, locatiekeuze) in nauwe samenspraak met 
marktpartijen gaat realiseren. Bij hen ligt immers veel 

kennis over de woningzoekende klant en die moet 
ook bij het openbaar bestuur centraal staan.

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

Woningmarkt in beweging

De komende periode zijn er weer veel cijfers te verwachten over de ontwikke-

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Senior nog actief     
om concerten te geven
Ad Verhappen, 79 jaar, is nog steeds actief aan het werk. Vanaf 1985 woont 
hij in Nuenen en daar was zijn eerste optreden in De Vank. Toentertijd zaten 
er allerlei verenigingen in en er was een heel goede zaal om concerten te ge-
ven. Ad herinnert het zich nog goed: het was extreem koud, zo’n twintig gra-
den onder nul maar toch zat de zaal vol.

Ad is operettezanger en pianist en 
heeft in heel veel plaatsen in Neder-
land en Europa opgetreden. Nu is zijn 
actieradius wat kleiner, hoofdzakelijk 
treedt hij nu op in Brabant. Hij treedt 
soms op bij huwelijksjubilea en bij be-
grafenissen. Ook werkt hij in Eindho-
ven en Son waar hij optredens verzorgt 
voor de bewoners van Archipel. Hij 
zingt liederen voor ze. Zelf heeft Ad 
een heel mooi gedicht op muziek gezet 
en de mensen vinden dat mooi. Het 
gaat over het ouder worden, een actu-
eel thema in die doelgroep. Soms zin-
gen de bewoners mee. Dan kiest Ad 
heel bekende liedjes. Hij wil mensen 
uit hun isolement halen en ze een mooi 
uur bezorgen. Hij zegt dan tegen ze: 
“alleen ben ik niets, maar met jullie…
.!”Dan zingen er veel mensen mee en je 
kunt zien dat ze genieten.

Orgelmuziek
Wat doet een operettezanger en pia-
nist nu met orgel- en kerkmuziek!
Sinds een jaar oefent Ad een heel an-
der genre muziek: orgelmuziek tijdens 
de kerkdiensten in De Kapel van Ar-
chipel Akkers. Vorig naar nam Wim 
Witkam afscheid als organist. Hij was 
ervaren en gedreven maar moest ge-
zien zijn leeftijd en gezondheid stop-

pen. Er was echter geen vervanger. Een 
oproep voor een vervanger in deze 
krant leverde slechts één reactie op en 
die was van Ad Verhappen. Hij vond 
dat er een organist moest zijn, dus hij 
heeft deze taak op zich genomen. Het 
gaat goed maar de Gregoriaanse mu-
ziek die ook gespeeld moet worden, is 
erg moeilijk. Om te beginnen verschilt 
het notenbeeld, het Gregoriaans heeft 
vier lijnen in plaats van vijf. En zo is er 
meer! 

Nieuwe vleugel
Als Nuenenaar werkt Ad vrijwillig 
eenmaal in de veertien dagen bij Ak-
kers. Daar hadden ze een heel slechte 
piano. Altijd was er wel iets mee. Er 
was echter geen andere en Ad speelde 
op het barrel en maakte er het beste 
van. Na de verbouwing gaf Ad aan dat 
hij het erg vond dat alles heel mooi ge-
worden was maar dat er nog steeds 
zo’n slechte piano was. En nu…..Door 
een royale gift staat er  een mooie vleu-
gel. Het zingen en spelen gaat door. Ad 
hoopt dat hij nog heel veel jaren op de-
ze manier door mag leven.

IVN-lezing:
Samenwerking van 
dierentuinen in Europa
Maandag 15 januari houdt William 
van Lint hierover een lezing. Van vo-
gels tellen met vogelwerkgroep Nue-
nen naar manager Animal Program-
mes and Conversation bij de Europese 
Dierentuin Association.

William van Lint, geboren en getogen 
in Nuenen, zal een toelichting geven 
over hoe hedendaagse dierentuinen in 
Europa samenwerken en zich inzetten 
voor het behoud van diersoorten. Van 
olifant tot wandelende tak en van gier 
tot knoflookpad.
De werking van fokprogramma’s zal 
middels een voorbeeld worden uitge-
legd. Verder zal de recent gelanceerde 
conservation campagne over bedreig-
de Aziatische zangvogels uitgebreid 
aan bod komen. Door de ongebreidel-
de handel in zangvogels verkeren veel 
zangvogelsoorten in de problemen.  De 
dierentuinen komen hiervoor samen 
met andere partners in actie.

Plaats: IVN-ruimte in Het Klooster. 
Maandag 15 januari aanvang 20.00 
uur. Informatie: Kees Planken, tel. 
0402421423.

Programma
Tijdens de informatiebijeenkomst gaat 
een van onze behandelaren in op (niet-
aangeboren) hersenletsel en Hersenz 
en deelt een ervaringsdeskundige zijn 
of haar eigen verhaal. Aansluitend is er 
de mogelijkheid tot het stellen van vra-
gen en een één-op-één gesprek met de 
aanwezige behandelaren, waardoor er 
meer op de persoonlijke situatie kan 
worden ingegaan. Ook professionals, 
die meer willen weten over dit be-
handelprogramma, zijn van harte wel-
kom. 

Achtergrondinformatie Hersenletsel
Jaarlijks lopen ca. 140.000 mensen 
hersenletsel op. Het letsel kan ont-
staan door bijvoorbeeld een verkeers-
ongeval, een hartstilstand, een ziekte, 
een hersenbloeding of hersentumor. 
Niet-aangeboren hersenletsel heeft 
enorme gevolgen. Niet alleen voor de 
getroffen persoon zelf, maar ook voor 
zijn omgeving. Wat voorheen vanzelf-
sprekend leek, kan nu heel anders zijn.

Hersenz
Hersenz is een multidisciplinaire be-
handeling gericht op de specifieke ge-
bieden waarop mensen met hersenlet-
sel vaak problemen hebben, zoals fysie-
ke vaardigheden, weinig energie, 
geheugenproblemen, karakterverande-
ringen en overgevoeligheid voor prik-
kels. De behandeling is specifiek voor 
mensen met hersenletsel in de chroni-
sche fase die niet (meer) in aanmerking 
komen voor revalidatie. Hersenz kan 
tegelijkertijd, of in samenwerking met 
een eerstelijns behandeling plaatsvin-
den. Hersenz is er ook voor de partner, 
kinderen of andere naasten. Met ruim 
twee jaar ervaring, is duidelijk dat men-
sen met de behandeling van Hersenz 
écht verder komen. In de regio Eindho-
ven bieden SWZ en Archipel samen de 
behandeling van Hersenz aan.

 NAH Informatiebijeenkomsten 
Hersenz 
SWZ en Archipel organiseren ook in 2018 weer informatiebijeenkomsten 
over Hersenz, de eerste vindt plaats op zaterdag 3 februari van 10 tot 12 uur. 
Hersenz is het behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren her-
senletsel (NAH) in de chronische fase. Locatie: Gagelbosch, Gagelboschplein 
200 in Eindhoven. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via http://
www.archipelzorggroep.nl/hersenz .

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.

© 2018 - “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:



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald 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

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.

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.

PEDICURE Alta Grace 
Nieuwjaarsactie: knippen 
voor een tientje (salon). 
Geldig t/m Mei. Kom ook aan 
huis! Tel: 06-50 57 11 83.

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

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

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.

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.

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

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

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

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

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

LAST VAN PIJNLIJKE / 
STIJVE SPIEREN? Maak 
een afspraak met gediplo-
meerde (sport) masseur. 
Ook voor hoofdpijnklachten 
of ontspanningsmassage. 
06-53292355.

TIJDELIJKE OPSLAG te 
huur vanaf 6 m2 in Lieshout. 
Zie: www.denopslag.nl

Auping 
WinterSale
maak je slaapkamer winterklaar

15%
voordeel

op het Auping
assortiment*

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

De actie is geldig van 17 december 2017 t/m 4 februari 2018
*Kijk voor extra informatie over de actie op www.profita.nl/acties.html

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 WONINGINRICHTERZondag 14 januari 
geopend 

11.00 - 17.00 uur

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

HERKENT U DIT?
Willen stoppen 
met roken of afvallen:
EN ‘T LUKT MAAR NIET!
PROBEER HYPNOTHERAPIE
Een therapie waarbij u handvaten aangereikt krijgt 
die uw leven weer op de rit kunnen zetten.

De meeste zorgverzekeringen vergoeden 
onze consulten.

Wilt u meer weten kijk dan op onze website 
www.alternatief-beter.nl
Bel voor meer info 0651-334155. 
Of mail r.valk41@gmail.com

Hypnotherapist René van der Valk
Gecertifi ceerd lid internationale hypnose vereniging IHNR

Bezorgers voor Rond de Linde: 
Wijken in Lieshout 
(omg. Balduinstraat ± 350 kranten) 
 & (omg. De Molen ± 295 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

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

PER DIRECT
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Inblaosbal Carnaval
Op zondagmiddag 14 januari vindt 
weer het jaarlijkse Inblaosbal Carnaval 
plaats in Café Ons Dorp. Daar zullen 
diverse kapellen hun instrumenten en 
hun nieuwe repertoire testen voor het 
komende carnaval. Zo geven De Wet-
tertetters, ‘t Eenoodje, Vierkant Rond 
en Zsa Zsa Zsoe een optreden. Tussen-
door zullen de laatste en oudste carna-
valskrakers voorbij komen verzorgd 
door de DJ.
Iedereen, inclusief alle verenigingen 
met Prinsen en gevolg, is van harte 
welkom deze middag bij te wonen en 
vanaf 17.00 uur vûr te prûven op d’n 
carnaval in  Café Ons Dorp.

Seniorenbal met Carnaval
Op vrijdag 9 februari vindt in Het Klooster van 16.00 uur tot 19.45 uur het senio-
renbal plaats. Naast de bekendmaking van de nieuwe heerboer of barones, zijn er 
diverse optredens van tonproaters en een orkest zorgt voor muziek. Pieter van 
Wijk kletst alle uurtjes aan elkaar en zorgt samen met de artiesten en alle oudere 
jongeren van Nuenen voor veel carnavalsplezier. Iedereen van een wat gevorder-
de leeftijd is welkom.
Kaartjes  kosten € 5,- en zijn te koop via de website www.dwersklippels.nl of bij Ri-
ky Foederer op Voirt 5, telefoonnummer: 040-2834329.

Prins Hospitalis op ziekenbezoek
Prins Hospitalis bezoekt voor carnaval een aantal medebewoners die door hun 
ziekte of handicap niet deel kunnen nemen aan de carnavalsactiviteiten. Ook 
brengt een afgevaardigde van de Prins (Heerboer/Barones) met klein gevolg op 
maandagochtend met carnaval  een bezoek aan het huiskamerproject van het 
Steunpunt. Dit project is er voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, 
een schouderklopje of een bemoedigend woordje na bij voorbeeld een nare erva-
ring zoals het overlijden van een dierbare, of na een ernstige ziekte. Deze afge-
vaardigde komt op de koffie/thee en brengt gezelligheid en gebak mee.
Het adres van mensen die zo’n bezoekje kunnen gebruiken en op prijs stellen, kan 
worden doorgeven vóór 3 februari via tel. 040-2831564 of e-mail naar ht.v.nunen@
kpnmail.nl.

Boerenbruidspaar   
Raopersgat wil verloven
Om erop te kunnen vertrouwen dat het verloofde boerenbruidspaar de stap 
naar het onecht huwelijk op maandag 12 februari kan zetten, heeft de Com-
missie Boerenbruiloft Raopersgat op donderdagavond 18 januari vanaf 
19.00 uur enkele leuke beproevingen voor het boerenpaar Cecilia Jongerius 
en Gerardus Brouwers in petto.

Inschrijven optocht 2018
Zondag 11 februari trekt de carnavalsoptocht weer door het dorp. Iedereen mag 
hiervoor inschrijven, van jong tot oud, vriendenclubs, verenigingen, buurtschap-
pen, stichtingen of gewoon in je eentje. Als er in de groep méér kinderen dan vol-
wassenen meedoen, schrijf je dan in voor de jeugdoptocht.
Nummers voor deelname  afhalen in de Tienertent zondag vanaf 11.45 uur. Voor 
meer informatie zie www.dwersklippels.nl/optocht

Bij goedkeuring zal het onecht huwe-
lijk tijdens een openbare bijeenkomst 
op maandag 12 februari in residentie 
Het Raopershuis aan de Grotenhof in 
Raopersgat worden voltrokken. Daar 
is dan rond 12.00 uur de geurig dam-
pende petazzie met worst te koop. De 
huwelijksceremonie begint om 13.00 
uur en is voor iedereen gratis toegan-
kelijk. Na de ludieke inzegening begint 
omstreeks 15.30 uur de receptie en 
aansluitend is het boerenbal.

Onder toeziend oog van de bewoners 
en omwonenden van verzorgingshuis 
Franciscushof zullen zij deze beproe-
vingen moeten ondergaan waarna een 
deskundige jury aan de hand van de 
geleverde prestaties beoordeelt of de 
boer en boerin elkaar vervolgens met 
een gerust hart de trouwbelofte kun-
nen doen. Hun getuigen Thomas 
Vlemmix en Christiana van de Wijde-
ven hebben hierbij een niet onbelang-
rijke ondersteunende rol.

Nuenense basisscholen,     
gaan jullie de uitdaging aan?
Elk jaar vindt in Nuenen een súper gezellige Carnavalsoptocht plaats. In de-
ze optocht lopen velen enthousiaste groepen en individuelen mee. Helaas 
deden er vorig jaar slèchts twee Nuenense basisscholen mee waaronder wij 
(Kindcentrum De Nieuwe Linde) en Brede School de Wentelwiek. Tot onze 
grote vreugde gingen wij er in 2017 met de eerste prijs vandoor!

Dit jaar willen wij heel graag onze ‘eer’ 
verdedigen in de Nuenense Carnavals-
optocht en hoe leuk zou het zijn als wij 
dan samen met meerdere basisscholen 
kunnen ‘strijden’ om de eerste prijs?

Vandaar onze vraag.... wie van de Nue-
nense basisscholen gaat deze uitdaging 
aan en maakt er samen met ons een 

feestje van tijdens de Nuenense Carna-
valsoptocht? Uiteraard gaan wij weer 
voor de winst ;-).

Hopelijk tot dan!

Marieke IJsendoorn
Namens de Carnavalscommissie 

van Kindcentrum De Nieuwe Linde

 De Voedselbank      
en de Oud-Prinsen
Dat de Oud-Prinsen de Voedselbank een heel goed hart toedragen moge 
duidelijk zijn. Reeds verscheidene jaren ontvangt de Voedselbank van de 
Oud-Prinsen rond deze periode een grote schenking in natura. En ook dit 
jaar is dat weer het geval geweest. Maar liefst 24 pallets met goederen kon-
den worden afgeleverd bij de Voedselbank!

dat geld moet je dan ook gebruiken na-
tuurlijk en het resultaat is dan onder 
andere deze geweldige schenking. Na-
tuurlijk betreft het lang houdbare voe-

Vele jaren geleden hebben de Oud-
Prinsen van Carnavalsvereniging de 
Dwèrsklippels het plan opgevat om 
een aantal activiteiten te gaan organi-
seren die geld opbrengen voor het goe-
de doel. Want feestvieren met carnaval 
is natuurlijk prima, maar er is ook zo-
iets als maatschappelijke verantwoor-
delijkheid vinden de Oud-Prinsen. Eén 
van die activiteiten is bv het opzetten 
en organiseren van de ijsbaan op het 
terrein op de hoek Broekdijk - Ger-
wenseweg. De voorbereidingen voor 
dit winterseizoen zijn uiteraard al weer 
gedaan. Het wachten is nu nog op de 
vorst. Of de ijsbaan er komt hangt dus 
volledig af van het weer.

Daarnaast organiseren de Oud-Prin-
sen eens per 2 jaar het Grand Gala des 
Princes met hetzelfde doel: geld bijeen 
zien te krijgen voor goede doelen. En 

Inschrijven optocht 2018
dingsmiddelen, want dat geeft de me-
dewerkers van de Voedselbank de ge-
legenheid die goederen zo goed 
mogelijk te verdelen in de loop van de 
tijd. En die medewerkers zijn wel even 
bezig met het uitpakken en sorteren 
van de goederen schatten we zo in, 
maar eerst moet de nieuwe ruimte van 
de Voedselbank nog worden ingericht 
en ongetwijfeld doen ze dat met veel 
enthousiasme.

De foto’s tonen een gedeelte van de 
nog ingepakte goederen. Zowel bij de 
leverancier, als in de nieuwe behuizing 
van de Voedselbank.

Prins Hospitalis bezoekt voor carnaval een aantal medebewoners die door hun 

Pulle vulle 2018
In 1998 begon de Neptunus met 
het pulle vulle, de naam van het 
café veranderde in de Nep, daar-
na in de Zinn en de laatste jaren 
in de Goesting, de namen veran-
derden het pulle vulle bleef en 
met succes.

Dit jaarlijks terugkerende festijn op 
carnavalsmaandag is tot op de dag 
van vandaag een daverend festijn 
en niet meer weg te denken uit het 
Nuenens carnavalsfeest. Na enkele 
jaren door restaurant de Goesting 
te zijn voortgezet heeft Ralf beslo-
ten om met zijn carnavalsactivitei-
ten te stoppen en dus dreigde ook 
het jaarlijkse pulle vulle te stoppen.

Na vele verzoeken van de Nuenen-
se carnavalsstappers en overleg 
tussen Ralf en René van Café René 
is besloten om dit jaarlijks terugke-
rende festijn door te zetten in Café 
René. De opzet blijft hetzelfde en 
het belooft dan ook weer een dave-
rend festijn te worden.

Pullen zijn te koop voor € 5,-, de 
pul is dan eigendom en tevens en-
treebewijs voor maandag 12 fe-
bruari  en wordt telkens gevuld 
voor de prijs van 1 muntje.

Er zijn al vergevorderde onderhan-
delingen met diverse artiesten om 
dit festijn luister bij te komen zet-
ten d.m.v. live optredens, wie dit 
zijn blijft nog even een verassing 
maar dat het dak eraf zal gaan is 
een feit.

De voorverkoop is gestart en pul-
len zijn te koop bij Café René aan 
de Parkstraat 3 te Nuenen en ben 
er snel bij want vol is echt vol.

Aanleveren programma 
Carnavalsactiviteiten
Rond de Linde plaatst in 
week 6 (donderdag 
8 februari voor het  carnaval) 
het volledige programma 
van alle horecagelegen-
heden en verenigingen 
op onze speciale 
carnavalspagina. 

Iedereen die zijn of haar 
activiteiten/programma 
in deze uitgave vermeld 
wil zien, kan dit voor 
vrijdag 2 februari 2018 
aanleveren via mail: 
marietjonkhout@
ronddelinde.nl

programma 



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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

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

1 BETALEN
2 HALEN

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

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen NuenenZie voorwaarden in de winkel

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

Helicon MBO Helmond

 Dier
 Voeding 

 en welzijn

  Outdoor
 en recreatie

Info-
avond
 en welzijn en welzijn en welzijn

 Woensdag
17 januari
18.30 - 21.30 uur

helicon.nl

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues. (Einaudi, Tiersen)

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

Bezorgers voor Rond de Linde: 
Wijk Nuenen Oost 

(± 250 kranten) 

Wijk 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

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

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

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
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Concert by Four
Zaterdag 13 januari is het weer zover, ‘Concert by Four’, georganiseerd door 
de 4 Nuenense muziekverenigingen.

Brass Band Nuenen zal de avond om 
19.00 uur openen gevolgd door Het 
Gerwens Muziekkorps. Na de pauze 
gaat het programma verder met Drum-
fanfare Jong Leven. Met Showkorps 
O&V | Nuenen als laatste vereniging 
zal het concert rond 21.45 uur worden 
afgesloten. Hierna is iedereen van har-
te uitgenodigd voor een drankje tijdens 
de afterparty op het Raboplein.
Hopelijk zien we u op zaterdag 13 ja-
nuari in Het Klooster in Nuenen. De 
deuren staan om 18.45 uur voor u 
open, toegang is gratis.

Iedere twee jaar slaan Het Gerwens 
Muziekkorps, Brass Band Nuenen, 
Drumfanfare Jong Leven en Show-
korps O&V | Nuenen de handen in-
een om een geweldig concert te orga-
niseren. Het belooft dit jaar wederom 
een spetterende avond te worden 
waarbij iedere vereniging zich een 
half uur lang van haar beste kant laat 
zien. Vanwege de diverse identiteiten 
van de muziekkorpsen belooft het 
een afwisselende avond te worden 
met aansluitend een gezellige after-
party.

LEER MEDITEREN
Klaar voor de start?  
Stekker eruit
“Bijna alles doet het weer als je de 
stekker er een paar minuten uit-
haalt. Jij ook.”

Wil je starten met mediteren maar je 
weet niet hoe? Verlang je naar rust in 
je hoofd? Je wilt het graag leren maar 
niet alleen... Herkenbaar?
Ik ga je tijdens deze cursus precies ver-
tellen wat meditatie is en wat niet, hoe 
het werkt, wat je ervan kan verwach-
ten en hoe en waarom het je leven gaat 
veranderen. Geen gedoe, geen zweve-
rige toestanden. Makkelijk en eenvou-
dig, net als mediteren.

Beginnerscursus ‘Leer mediteren’ in 7 
weken. Start in het nieuwe jaar in een 
kleine groep. Aanvang cursus: dinsdag 
16 januari 19-20 uur vervolgdata:  23, 
30 januari, 6, 20, 27 februari en 6 maart 
2018. Investering: € 125,- incl. naslag-
werk.  Geef je op via: info@depleq.nl 
Trainer: Dorothée de Rooij Lokatie: 
PLEQ, Voirt 2a in Nuenen.

Advertorial

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.�rstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.�rstclassmodestiphout.nl

 

Winnaar
met de grootste

kortingen

tot 50%
Kijk zelf maar!

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

Info- avond Helicon MBO 

Actief en praktijkgericht  
met Dier, Outdoor en Voeding 
Woensdag 17 januari houdt Helicon MBO Helmond een Info-avond. Alle 
mbo-opleidingen op het gebied van Dier, Outdoor en recreatie en Voeding 
verzorgen presentaties. Op de info-markt kun je in gesprek met vakdocen-
ten en laten studenten praktijkvoorbeelden zien. Belangstellenden zijn van 
harte welkom tussen 18.30 - 21.30 uur op Scheepsboulevard 1 in Helmond. 

Werken met dieren
Voor het beroepsmatig werken met 
dieren kun je in Helmond kiezen voor 
Dier en gedrag, Dier en ondernemen 
of Dierenartsassistent/Paraveterinair. 
De specialisatie Wildparkmanagement 
is uniek in Zuid-Nederland en richt 
zich op wilde dieren in binnen- en bui-
tenland. 

Begeleiding in studiekeuze
Vanaf de intake tot en met het diplo-
ma zorgen de mentoren en het team 
Begeleiding en Ondersteuning voor 
persoonlijke studieloopbaancoaching. 
Aanmelden voor een opleiding kan tij-
dens de avond. 

Voeding en een gezond leven
In de opleiding Voeding leren de stu-
denten waar voeding vandaan komt, 
hoe het wordt gemaakt en verkocht en 
wat een gezonde levensstijl inhoudt. 
Ook leren zij voorlichting te geven aan 
verschillende doelgroepen, van jong 
tot oud. Speciaal voor de Open avond 
hebben de studenten een sprankelend 
drankje samengesteld. 

Outdoor en recreatie
Vanuit de pijlers ‘mens, bewegen en 
groen’ leren de studenten hoe je uit-
eenlopende natuurbelevings- en out-
door (buitensport) activiteiten organi-
seert. Inrichting en onderhoud van na-
tuur- en recreatieterreinen vormen de 
groene basis. Met de vakken marke-
ting, communicatie en management 
hebben de studenten een goede basis 
voor zelfstandig ondernemerschap, 
een leidinggevende functie of door-
stroom naar het hbo.

Leerlingen Voeding en welzijn presenteren praktijkopdrachten

Nieuwbouw De Hongerman  
op Sportpark Oude Landen?
Door Cees van Keulen

Voor de herbouw/nieuwbouw van sporthal De Hongerman zijn diverse loca-
ties in beeld. Een daarvan is Sportpark Oude Landen, waar in het bestem-
mingsplan al rekening is gehouden met een nieuw te bouwen sporthal. Het 
college van burgemeester en wethouders (College van B en W) kan de ver-
gunning voor een sporthal op die locatie morgen al verlenen….

Sporthal De Hongerman. Foto Cees van Keulen

Gebiedsvisie
Ook is er een initiatief om een sporthal 
te herbouwen nabij de huidige De 
Hongerman. Maar voor die locatie 
staan ook andere bouwplannen in de 
steigers. Het is de wens van het College 
van B en W om verschillende initiatie-
ven in en rond de huidige Hongerman 
in lijn te brengen. “Daarvoor is een ge-
biedsvisie nodig”, aldus B en W in een 
reactie op het voorstel van de VVD om 
een nieuwe hal te bouwen met dezelf-
de naam op het terrein grenzend aan 
de huidige sporthal. Uit vrees dat de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten op korte termijn de mogelijk-
heid verliest om zelfstandig te beslis-
sen over de bouw van een nieuwe 
sporthal, heeft de VVD Nuenen dit 
initiatief genomen. De VVD wil dat de 
gemeenteraad in de raadsvergadering 
van volgende maand over de nieuw-
bouw beslist. Het initiatiefvoorstel 
wordt al besproken op donderdag 18 
januari in de raadscommissie Ruimte 
op het gemeentehuis.

Bedenkingen
Het college van B en W heeft een aan-
tal wensen en bedenkingen over een 
nieuwe sporthal geuit. Zo wordt in het 
VVD-plan het projectplan Sporthal 
opgeknipt in drie deelprojecten, van 
voorbereiding, ontwerp en bestem-
mingsplanwijziging tot bouwfase en 
oplevering. De streefdatum voor ople-
vering is 1 januari 2020, dus vanaf nu 
gerekend binnen twee jaar. Het college 
van B en W laat weten dat het opknip-
pen in 3 fasen een logisch stappenplan 
lijkt. En ook zeggen B en W dat het 
projectplan een bevoegdheid van het 
college zelf is. Uit het plan voortvloei-
ende acties, met name wijziging van 

het bestemmingsplan en budget zal 
wel door het college aan de raad wor-
den voorgelegd. De VVD stelt voor om 
het beheer van de nieuwe sporthal in 
handen te geven van een stichting, 
maar het college zegt dat voor het te 
kiezen beheermodel nader onderzoek 
noodzakelijk is. B. en w. zeggen dat 4,2 
miljoen euro, het bedrag dat de VVD 
wil besteden aan de nieuwe hal, het 
prijspeil heeft van juni vorig jaar. Dat 
bedrag zal wel hoger worden, want “Er 
dient dan ook rekening gehouden te 
worden met een prijsstijging.”

Vrij van huur
Sporthal De Hongerman is gebouwd 
in 1976 en per 1 januari 2018 is de ge-
meente eigenaar geworden van die 
sporthal. Eerder al was tot aankoop 
van De Hongerman besloten in een 
vaststellingsovereenkomst met wo-
ningbouwvereniging Helpt Elkander. 
In die overeenkomst was afgesproken 
met de woningbouwvereniging dat de 
gemeente de sporthal vrij van huur en 
gebruik zou overnemen. Helpt Elkan-
der is er niet in geslaagd tijdig de huur 
daarvan op te zeggen. Burgemeester 
en wethouders van Nuenen c.a. schrij-
ven op 19 december jl. aan de gemeen-
teraad: “Wij hebben met de woning-
bouwvereniging afgesproken dat wij 
als nieuwe eigenaar de huurovereen-
komst zullen beëindigen, maar dat alle 
eventuele kosten die hiermee verband 
houden voor rekening van de woning-
bouwvereniging komen.”

Atletiek en Zwemmen
Het is goed dat er grondig wordt nage-
dacht over de toekomst van een nieu-
we sporthal in Nuenen. Renovatie van 
de ruim 40-jarige sporthal is te duur. 

BETER JE DOEL BEREIKEN MET MEER ENERGIE

Probeer een Kickstart-boost 
tijdens de Open Dag bij Fit4lady
Bij Fit4lady Nuenen, �tness speciaal voor vrouwen, aan de Vincent van 
Goghstraat 143, zijn eigenaar Patty van Alebeek en haar team het jaar goed 
begonnen. Met een Kickstart wel te verstaan! Op zaterdag 13 januari a.s. is 
iedere vrouw van harte welkom tijdens de Open Dag en kunnen zij deze dag 
door mee te trainen zelf ervaren hoe makkelijk, maar ook e�ectief het trai-
nen bij Fit4lady is.

Patty: “In onze kleinschalige fitness-
club maken we gebruik van een cir-
cuittraining, waar we afwisselend aan 
conditie- en krachttraining doen. Dit 
circuit kost slechts 30 minuten. Na 
deze training moedigen we vrouwen 
aan gebruik te maken van een inten-
sieve manier van stretchen en buik-
spiertraining, waardoor vrouwen 
sneller betere resultaten krijgen. Eens 
per maand spreken we in persoonlij-
ke fitgesprekken om te kijken waar 
we meer ondersteuning kunnen bie-
den. Zo kunnen vrouwen met al hun 

drukke dagelijkse bezigheden en 
werk het sporten beter volhouden.”
Zaterdag 13 januari van 8.30 tot 14.00 
uur is het mogelijk om te komen kijken 
en mee te trainen. Als het bevalt, kun-
nen vrouwen zich inschrijven voor de 
Kickstart-actie van Fit4lady. 5 weken 
onbeperkt trainen met personal coa-
ching voor de speciale actieprijs van 
€ 57,90 all-in. Inclusief intake-gesprek, 
metingen en eindadvies. Tijdens de 
Open Dag wordt er een Kickstart-actie 
verloot onder de inschrijvingen.
Meer info: www.�t4lady.nl/nuenen 

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

Een te snelle beslissing snijdt innova-
tieve ideeën over sportvoorzieningen 
in onze gemeente de pas af. En goede 
ideeën zijn al geopperd. Bijvoorbeeld 
om de nieuwe sportaccommodatie te 
bouwen op het bestaande sportpark 
Oude Landen. Wellicht inclusief een 
nieuwe zwembad. Een sportaccom-
modatie voor bewegingsonderwijs en 
voor sportverenigingen. Een multi-
functioneel sportpark met betaalbare 
voorzieningen voor jong en oud. Oude 
Landen van A t/m Z: van Atletiek tot 
en met Zwemmen.

Alzheimer Café 
Eindhoven 
Het maandelijkse Alzheimer Café 
Eindhoven in het Daf Museum, Ton-
gelresestraat 27 in Eindhoven, gaat op 
maandag 15 januari in op de verschil-
lende vormen van dementie. 
Het Alzheimer Café begint om 19.30 
uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur en 
is bedoeld voor mensen met dementie, 
hun familie en andere belangstellen-
den. De toegang is gratis en de zaal 
gaat om 19.00 uur open. Voor meer in-
formatie kan men contact opnemen 
met Thea Sturme, 040-2158000. Voor 
meer informatie over de cafés in Zuid-
oost Brabant kunt u kijken op:
www.alzheimer-nederland.nl



 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 2

Kruiswoord

Horizontaal: 1 riv. in Rusland 5 hechtlat bij botbreuk 10 Grieks eiland 
12 sporthemd 14 meester 15 autorit 18 Oude Verbond 20 lokvoer 
21 Caribisch eiland 22 honingdrank 23 decimeter 25 gigabyte 26 van het 
28 tasto solo 29 schouderbelegsel 32 honger 35 doctoranda 36 harenwissel 
37 Europese vrouw 41 deel v.e. fi ets 45 milliliter 46 televisie 47 per omgaande 
48 knock-out 49 alstublieft 50 gemoedsgesteldheid 52 sprookjesfi guur 
53 kunstmatige intelligentie 55 slagwapen 57 laagfrequent 58 steekschop 
61 onderwerp 64 spottende lach 65 werelds.

Verticaal: 1 wereldrecord 2 ijzerhoudende grond 3 luitenant 4 autostalling 6 geest 
7 uitroep van verbazing 8 deel v.d. mond 9 kroon 10 spierpijn 11 dessert 
13 deel v.e. piano 14 larve 16 dienstbetrekking 17 rechtstreeks 19 kledingstuk 
24 borstpantser 27 planeet 30 gravin van Holland 31 computernetwerk (afk.) 
33 boomloze zone 34 sufferd 37 harde val 38 wolplukje 39 prikken 40 een tijdje 
41 lichtbundel 42 Hongaarse steppe 43 welpenleidster 44 zitzak 51 handwarmer 
54 hevig 56 energiezuinige verlichting 59 procureur-generaal 60 deel v.h. been 
62 heer 63 motorschip.

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

P E R Z I K L A T E N T

D H O E A I E E M P

E N T U L P M E L K V A

L E O R E P R I S E E O S

F O O I V E E L R E D E

T I N N E N T A L U D N

T O E G

R P R U I K R A B B I U

O H I O R A E B Y E T I

B O L T A B B E R D T E L

O P D O K A B I E R E I

T H A N A O M E I G

M A N G E L K N O K K E

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

Oplossingen wk 1
B G N E S S A R B R E V

I H N E T T E Z R E E N

E A D T O A N M I R W N

L N A K R A A A W B N E

S A P A T F M O I U I K

K O E L E R N B P R O A

S G B V N D E E A E E H

F A A D I S E P O C R F

A G N N D V L L R I H A

A E G A R T I V S I P T

L E T Z N E T K O U S L

S S C H A A K B O E K E

D W A N G B E V 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.

AFFAIRE
AFTREKPOST
BANEN
BEEMD
BEHANDELEN
BEIGE
BEROUW
BLOEDHOND
BONBON
BRANDNETEL
DREEF
GEBOD
GENRE
KAFTAN
LAMPEN
NEDERLAND
OEVERLOPER
OMEGA
OMKOPEN
OMWEG
OPLAGE
OPSTEL
PINKEN
PLUTO
TONEN
TOPRENNER
URGENT

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

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

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

Sudoku 4 5
1 5 6

4 7 1
3 5 9

2 3 9
5 8 6 1
6 9 4

9 8 2

week 52, Dhr. H. Hoogerbrug, Nuenen.

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

Fietstotaalzaak De Concurrent in Nuenen zoekt een 
enthousiaste collega voor de functie:

Rijwielmonteur
Heb je ervaring of ben je technisch aangelegd, 
leergierig en wil je het vak graag leren. Reageer dan 
op deze functie.

Functieomschrijving:
Het repareren en rijklaar maken van stads en 
electrische fi etsen. Ook het te woord staan van 
klanten in de winkel zal tot je taken behoren.
De functie zal aangegaan worden voor 32 uur per 
week, waaronder altijd zaterdag.

Interesse gewekt?
Stuur dan uw sollicitatie met cv naar:
Fietstotaalzaak De Concurrent
Berg 10, 5671 CC Nuenen
E-mail: deconcurrent@hetnet.nl

 KBO Lieshout organiseert 
‘Gezellige Lieshoutse Middag’ 
Wie een middag ‘ouwerwets’ wil lachen, moet op zon-
dagmiddag 21 januari beslist naar Zaal de Koekoek 
aan de Dorpsstraat in Lieshout komen. Daar presen-
teert Seniorenvereniging haar eerste ‘Gezellige Lies-
houtse Middag’. 

Onder het motto ‘Vroeger was alles beter’ trekt Ad Goos-
sens uit Mill de oude doos open. Hij brengt eveneens ac-
tuele nummers en maakt daarbij gebruik van saxofoon, 
klarinet, trompet en accordeon. Hans Eykemans is finalist 
tonprater bij de Brabantse Kampioenschappen 2018. Als 
Hannus de Honderdjarige laat hij uw lachspieren werken.
Zangeres Noa uit Gemert werd in 2017 tweede in de fi-
nale van The Voice Kids. Vanmiddag staat zij op het Lies-
houtse podium. Het programma wordt op humoristische 
wijze aan elkaar gepraat door Karel Huijgens.

Entree 5 euro voor KBO leden. Niet leden betalen 7,50 
euro. De entreeprijs is inclusief koffie of thee met vlaai en 
diverse hapjes. Kaartverkoop tijdens de Inloop op dins-
dagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Dorpshuis. 
U kunt ook op dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur 
terecht bij Theo Pardoel, Hertog Hendriklaan 11, Lies-
hout. De middag begint om 14.00 uur, de zaal gaat om 
13.30 uur  open.
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Bedevaart naar Lourdes   
in mei en september 
Hebt u er ook wel eens over gedacht om naar Lourdes te 
gaan? Maar u weet niet hoe dat het allemaal gaat?
Lourdesgroep Bisdom ’s-Hertogenbosch begeleidt al ja-
ren de bedevaartreizen naar Lourdes die aangeboden 
worden door het Huis van de Pelgrim. U bent welkom op 
de info-middag op zondag 21 januari om 13.00 uur.
Locatie: Kelderzaal van de Joanneskerk, De Lind 52 in 
Oisterwijk. Ingang Peperstraat, achter de kerk. 
Lourdesgroep Bisdom ’s-Hertogenbosch bestaat uit vrijwil-
ligers die voor u vele hand en spandiensten verrichten tij-
dens de reis en in Lourdes. De reis is voor jong en oud, ziek 
en gezond. Bij iedere reis zijn Nederlandse artsen en ver-
pleegkundigen aanwezig en bijna alle voorkomende zorg 
kan worden geregeld. De reizen die door Lourdesgroep Bis-
dom ’s-Hertogenbosch in 2018 worden ondersteund zijn:
De busreis van 26 mei t/m 3 juni. De vliegreis van 28 mei 
t/m 2 juni. De vliegreis van 11 t/m 16 september.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joke Hoekman 013-5216701 of 06 - 42347729. Peter v.d. 
Brand 06 - 44340035. Wilma Caiffa 06 - 12157507 (na 
18.00 uur). Alle informatie staat ook op de site: 
www.lourdesgroepbisdomshertogenbosch.nl
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NMK zingt   
weer feestelijk  
het nieuwe jaar in
Zoals al een paar jaar gebruikelijk heeft 
Het Nuenens Mannenkoor (NMK) ook 
dit jaar een mooi Nieuwjaarsconcert 
gegeven in De Watermolen van Op-
wetten. Zondagmiddag 7 januari wa-
ren daar weer vele Nuenenaren op af 
gekomen. De rustieke feestruimte van 
de Watermolen was tot aan de laatste 
stoel gevuld, waarnaast nog velen met 
een staanplaats genoegen moesten ne-
men. Het oude molenrad vormde daar-
bij een mooie achtergrond bij de in 
feestelijke smoking geklede mannen. 
Voor hen die het NMK regelmatig vol-
gen was de variatie in het programma 
geen verrassing. Voor elk wat wils. 
Naast een aantal operakoren waaron-
der ‘Das Chor der Priester’ uit Die Zau-
berflöte van Mozart en ‘Het Slaven-
koor’ van Verdi ook mooi uitgevoerde 
songs als bij voorbeeld het bekende 
‘Cent mille Chansons’. En dat alles met 
de prachtige afwisseling van dynamiek 
en tempo die de vaste dirigent van het 
NMK, Paul Hotterbeekx, altijd weer 
met expressieve gebaren aan zijn koor 
weet te ontlokken. Als afsluiting van 
het concert werd een swingende uit-
voering van ‘Oh when the saints go 
marching in’ ten gehore gebracht. En 
het publiek klapte als vanzelfsprekend 
enthousiast mee. Toen was het tijd om 
elkaar onder het genot van een drankje 
alle goeds en vooral gezondheid voor 
het nieuwe jaar 2018 toe te wensen. En 
het bleef daarbij nog lang gezellig in De 
Watermolen. 

KBO Lieshout Nieuwjaarsinloop 2018

Jan van Asseldonk   
vrijwilliger van het jaar 2017
Het is een gezellige drukte op dinsdagmorgen 2 januari in het Dorpshuis 
van Lieshout. De KBO-ers he� en vandaag het glas op het nieuwe jaar. Voor-
zitter Willem Damen blikt tevreden en dankbaar terug op het jaar 2017. Een 
jaar vol activiteiten die dankzij inzet van vele vrijwilligers tot stand zijn 
gekomen.

Scouting Rudyard Kipling 
heeft het jaarlijkse 
Boerenkoolweekend
Het is inmiddels een echte traditie geworden: het jaarlijkse boerenkool-
weekend gehouden tijdens het eerste weekend na nieuwjaar. Ook dit jaar 
waren alle speltakken weer aanwezig. 

men fietsen, seniorenkoor, biljart, 
kaarten en jeu de boules.” Willem Da-
men somt nog een hele reeks activitei-
ten op. 

Een van die vrijwilligers  heeft een bijna 
volle werkweek bij KBO Lieshout. Da-
men: “Hij organiseert mede de Oranje-
loop, de Duvelscross, is voorzitter van 
de jeu de boules club, is kartrekker van 
de bridgeclub en leidt mede de kaart-
club. Hij is elke maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag binnen onze 
seniorenvereniging actief. De eer van 
KBO vrijwilliger van het jaar 2017 is 
voor Jan van Asseldonk.” Jan van As-
seldonk ontvangt onder applaus een 
bronzen plastiek met de titel ‘De hand 
geven’. 

Als de hapjes rond zijn gegaan, de klok 
naar het middaguur wijst, loopt de zaal 
langzaam leeg. Een nieuw jaar vol acti-
viteiten tegemoet.

  

dan eindelijk tijd voor de langverwach-
te Boerenkool met worst. Gesmuld 
werd er van de heerlijke stamppot die 
de kookstaf weer op tafel had getoverd. 
2018 is weer fantastisch begonnen 
voor scouting Rudyard Kipling. 

Heeft uw zoon of dochter ook interes-
se om deel uit te maken van één van de 
speltakken van scouting Rudyard Kip-
ling? Kijk dan eens op de site en maak 
een afspraak om eens een ochtend of 
middag mee te kijken. In de Bever-
groepen (leeftijd 5 tot 7 jaar) zijn nog 
meerdere plaatsen beschikbaar, zowel 
in de ochtend als in de middaggroep.

“Het beeld dat Youp van ’t Hek in zijn 
oudjaarsconference van senioren 
schetste was niet erg opbeurend”, zo 
begint hij zijn toespraak. “Hij had het 
over zijn treurige stamkroeg waar al-
leen oudjes komen. Oudjes, wie het al-
lemaal geen ‘reet’ meer kan schelen. 
Bij Guido Weijers kwamen de ouderen 
niet eens in beeld. Jonge mensen heb-
ben volgens Guido de wereld. Hoe ou-
der je wordt, hoe minder creatief en 
hoe meer je jezelf gaat herhalen. Hoe 
anders is toch de werkelijkheid.” Wil-
lem Damen wijst op de eigen stam-
kroeg, de Inloop in het Dorpshuis. 
“Niks, het kan me allemaal geen reet 
meer schelen, niks hoe ouder, hoe 
minder creatief. Hier is onlangs de 
Lieshoutse Dorpsraad gered, hier wor-
den ideeën geboren en plannen gelan-
ceerd. Hier ontmoeten senioren el-
kaar.” Damen noemt de cijfers van het 
Nationaal Ouderenfonds. Volgens de-
ze organisatie is 33 procent van de ou-
deren eenzaam. Het grootst is die een-
zaamheid bij mensen boven de 75. “Se-
niorenvereniging KBO/ Lieshout doet 
met veel vrijwilligers zijn best om ou-
deren houvast te geven, hen de kans te 
geven elkaar te ontmoeten, weg van de 
eenzaamheid.” Dat zou allemaal niet 
kunnen zonder vrijwilligers, het gratis 
goud van de vereniging. “Zij vullen be-
lastingformulieren in, doen de aan-
vraag voor zorg- en huurtoeslag, on-
dersteunen bij WMO aanvraag, doen 
de administratie van ouderen, gaan op 
ziekenbezoek en verzorgen de felicita-
tiedienst. Maar ook verzorgen onze 
vrijwilligers activiteiten zoals de In-
loop, de wekelijkse beweeguren, sa-

Het weekend begon met een nieuw-
jaarsreceptie waarbij ook alle ouders 
welkom waren. Deze gezellige bijeen-
komst liep als vanzelf over in het Boe-
renkoolweekend. De meeste speltak-
ken hielden een avondspel, altijd leuk 
in het donker, waarna er werd gezon-
gen bij het heerlijke warme kampvuur.
Zaterdag stond in het teken van 
schaatsen met de hele groep. Zowel 
buiten als binnen kon er worden ge-
schaatst waarbij er binnen sprake was 
van een heuse disco met muziek en de 
nodige discoverlichting.
Nadat iedereen weer moe en hongerig 
terug was op blokhut de Hagrid was het 

Vrijwilliger van het jaar 2017,Jan van As-
seldonk, ontvangt het bronzen plastiek ‘de 
hand geven’

Het glas heffen op het nieuwe jaar

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

ADVERTORIAL

Uitvaart anno 2018; persoonlijk en maatwerk.
Iedereen is benieuwd wat 2018 zal gaan brengen. Wij hopen dat het een 
jaar wordt waarin uw wensen werkelijkheid worden, in goede gezondheid 
samen met de mensen die u lief zijn. 

Onze goede voornemens
Ook in 2018 zullen wij er alles aan 
doen om u zo goed mogelijk bij te 
staan na een onverhoopt overlijden 
van een dierbare. Dat doen we door 
u alle ruimte te bieden met o.a. deze 
mogelijkheden, die aansluiten op de 
trends van nu in de uitvaartbranche:

Keuzevrijheid voor maatwerk
Wilt u een afscheid dat past bij uw 
overleden dierbare? Op die locatie 
waar u zulke mooie herinneringen 
aan heeft? Met vervoer dat kenmer-
kend was voor uw dierbare? In een 
kist die mooi beschilderd is door de 
kinderen? Tegenwoordig is bijna alles 
mogelijk om een afscheid zo per-
soonlijk mogelijk te maken.

Eigen inbreng en meer zelf doen
Wilt u een gedeelte van de uitvaart 
zelf invullen? U kunt bijvoorbeeld 
zelf teksten schrijven en voordra-
gen, muziek maken, foto’s presente-
ren, vervoer regelen, een samenzijn 
regelen of helpen bij het bloemstuk 
maken. Wij bieden u graag de ruimte 
om dat te doen wat u zelf wilt.

Duurzaamheid en groene uitvaart
Door onze deelname aan Green-
Leave kunnen wij een duurzame 
uitvaart verzorgen met milieuvrien-

delijke producten, op een manier die 
zo min mogelijk belastend is voor het 
milieu. Ook kunt u kiezen voor onze 
040-Natuurkist, gemaakt van hout 
uit de regio dat toch gekapt moest 
worden.

Vasthouden wat u lief is...
Voor ons staat één ding vast. 
Afscheid nemen zal ook in 2018 
beginnen bij het vasthouden aan 
dat wat u lief is. In welke vorm dan 
ook. Daar helpen wij u graag bij 
door samen op zoek te gaan naar 
persoonlijke aspecten binnen het 
afscheid, waarin u kunt laten zien 
wát u zo lief is van uw overleden 
dierbare. Mocht u onverhoopt wor-
den geconfronteerd met een overlij-
den, weet dan dat wij u alle zorgen  
rondom het afscheid uit handen 
kunnen nemen, zoveel of weinig als 
u wenst.

 

Cultuur Overdag: 
kleinkunst en 
klassieke muziek
Op zondagmiddag 21 januari spelen 
De Andersons in De Watermolen van 
Opwetten hun voorstelling ‘Hier Dooft 
Niets’. Dit sprankelende kleinkunstge-
zelschap neemt u mee in een harts-
tochtelijk en humoristisch theatercon-
cert over opnieuw beginnen en de lui-
ken openen. Met liederen en verhalen 
vol levenslust, liefdeslust en troost 
trekken ze ten strijde tegen de onver-
schilligheid. En dat doen ze niet alleen: 
elke voorstelling nodigen ze ook een 
bijzondere gast uit. Deze middag is dat 
de uit Nuenen afkomstige zanger, lied-
schrijver en theatermaker Thijs Maas. 
Tot voor kort trad Thijs op met zijn 
succesvolle band 'MAAS', maakte hij 
eigen voorstellingen bij Orkater en 
was hij onderdeel van het collectief 
'Het Nieuwe Lied'. Nu heeft hij het 
theater even achter zich gelaten om 
zich volledig te kunnen storten op zijn 
studie wijsbegeerte in Gent. Thijs zal 
als onderdeel van dit theaterconcert 
op eigen wijze vertellen en zingen over 
wat hem verwondert, inspireert en be-
weegt. Toegangsprijs is € 12,50.

Op vrijdagmiddag 2 februari 2018 
geeft het ensemble DuoDyade een 
concert in Het Klooster. Het ensemble, 
bestaande uit het sprankelend harp-
duo Emilie Bastens en Colet Nierop, 
brengt een gevarieerd klassiek pro-
gramma met werken van o.a. Bach, 
Schubert, Bizet en Debussy. Vol en-
thousiasme, passie en liefde voor de 
harp laten de harpistes de enorme di-
versiteit van de harp in hun program-
ma’s tot haar recht komen. 
Het concert is mogelijk dankzij stich-
ting Muziek in Huis en de gemeente 
Nuenen. Iedereen is van harte welkom 
bij dit laagdrempelige concert, zeker 
ook muziekliefhebbers die niet meer 
in de gelegenheid zijn een concertzaal 
in de regio te bezoeken. Toegangsprijs 
is € 7,50 (inclusief een kopje koffie/
thee na afloop van het concert).

Informatie over bovenstaande en alle 
andere activiteiten van Cultuur Over-
dag is te vinden op:
www.cultuuroverdag.nl
 

Uit de oude doos
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Scouting Rudyard Kipling 
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  N uenen
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 
a cheid  waarin uw herinnerin en en emotie  alle ruimte kri en.  

E en mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
even bi  de verwerkin  van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartver or er  uenen c.a.

Maand januari
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

parkeerplaats aan de vijverzijde 
bij het gemeentehuis

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

Elke vrijdag
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

 t/m januari 2018 
Expositie van werken van Willem Schrofer 

en Hannie Bal. Heemhuis van 
heemkundekring De Drijehornick, 

Papenvoort 15A

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 RKVV Nederwetten 

in het Piet Renders paviljoen

Zaterdag 13 januari
13.00-17.00 uur opening Dubbelexpo Atelier 

Nuenen Esma Ates en Dick van Tongeren
Berkenbos 8, Nuenen

Zaterdag 13 januari 
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
www.salonnuneville.nl

Zaterdag 13 januari
19.00 uur Concert by 4

Showkorps O&V, Drumfanfare Jong Leven, 
Gerwens Muziekkorps, Brassband Nuenen

Het Klooster

Zaterdag 13 januari
20.30 uur Boys named Sue

 in Ons Tejater, Dorpshuis Lieshout

Zondag 14 januari
12.11 uur Uitreiking Witvoeter 2018

Park naast de kiosk 
in het centrum van Nuenen

Zondag 14 januari
13.30 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout, 

Grotenhof 2, 5683 LC Lieshout

Zondag 14 januari
14.00 uur Prinsenreceptie, 

CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Maandag 15 januari
20.00 uur lezing IVN 

Samenwerking van dierentuinen in Europa.
IVN ruimte van Het Klooster

Donderdag 18 januari
09.30 uur Computercafé: Privacy online

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 18 januari
20.00 uur Drijehornick lezing over:

Kasteel Geldrop, in het heden en verleden 
Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3

Vrijdag 19 januari
20.00 uur Pronkzitting CV De Dwèrsklippels

Het Klooster
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 20 januari 
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding in 

Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
 18.00 uur Tonpraotavond CV Broakese 

Carnavalszotten. Collse Hoefdijk 24

Zaterdag 20 januari 
19.40 uur Bonte avond CV de Wetters 

Residentie Sjâtoo Sjapoo, Koppel Nederwetten
20.00 uur Pronkzitting CV De Dwèrsklippels

Het Klooster

Zondag 21 januari
10.30-17.00 uur Rik- en jokermarathon 

Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 21 januari 
14.30 Cultuur Overdag - 

‘Hier dooft niets’ van De Andersons 
met speciale gast Thijs Maas - 
De Watermolen van Opwetten

Zondag 21 januari 
13.45 uur Receptie CV De Wetters 

MFA, Nederwetten

Maandag 22 januari
20.00 uur ‘Paulus Schäfer invites’: het Tim 

Kliphuis Trio met gipsygitarist Paulus Schäfer
Café De Stam, Gerwenseweg 38 in Gerwen

Woensdag 24 januari 
Laatste dag Marskramer Nuenen

Parkhof Nuenen

Donderdag 25 januari
9.30 uur Computercafé: Google Foto’s

Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Donderdag 25 januari
19.30 uur Gedichtendag 
een mooie poëzie-avond.

Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 26 januari
20.00 uur Pronkzitting CV De Dwèrsklippels

Het Klooster

Vrijdag 26 januari
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen
20.30 uur Rikken bij RKVV Nederwetten 

in het Piet Renders paviljoen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 13 januari 18.30 uur: abdij-
viering, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 14 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastor P. Clement. 

Misintenties
Zaterdag 13 januari 18.30 uur: Grada 
van de Laar - Donkers; Drieka van de 
Tillaart en familie.
Zondag 14 januari 11.00 uur: Piet Saris 
(vanwege verjaardag); Toos Hurkmans 
- Damen en overleden familieleden; 
Gerardus Kluijtmans; Guido Land-
man; Antoon en Francien van der Lin-
den - Meulendijks; Cees Meulendijks; 
Hendriecus en Petronella Klomp - Re-
lou en Peter; Lau Leenders.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Henk 
Donath, Noorderklamp 50, Nelleke 
Lammers, Beethovenlaan 15 in Waalre 
en Ad van Houten - de Koster, Klam-
perlaan 17.
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 januari 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties 
Theo Donkers; Willie Smits; Riek van 
der Putten - Sanders.

Mededelingen
De totale opbrengst van de Driekonin-
gen-collecte van vorige week voor zus-
ter Bonnie bedroeg € 233,60. Alle ge-
vers heel hartelijk dank.

Vorige week is Theo Donkers, van de 
Mgr. Frenkenstraat 43, op 77-jarige 
leeftijd overleden. 
Wij wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers werkgroeple-
den.

Misintenties
Martien van de Wetering; Piet Renders 
en Ilse Renders; Jo Teunisse-Biemans.

Mededelingen
Op zondag, 7 januari 2018, hebben de 
misdienaars vol enthousiasme achter 
in de kerk geld opgehaald voor het 
werk van Zr. Bonnie en Pater Joosten. 
Later in de sacristie hebben ze zelf het 
geld geteld en het was behoorlijk span-
nend hoeveel het zou zijn. Het is 
€ 113,40 geworden. Misdienaars, heel 
hartelijk dank voor jullie inzet. Na-
mens Zr. Bonnie en Pater Joosten heel 
hartelijk dank voor ieders gulle gaven.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 14 januari, 10.00 uur. Voor-
ganger is kerkelijk werker P. Flach. In 
deze dienst zullen ambtsdragers wor-
den bevestigd. Er is voor de kinderen 
nevendienst en ook jongerenviering. 
De collecte is voor het diaconaal werk 
in Nuenen. Na de dienst is gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten bij een kop 
koffie of thee. Elke donderdag staat 
vanaf 10.00 de deur van De Regenboog 
wijd open voor het Open Huis: gezel-
ligheid met koffie of thee. U vindt er al-
tijd iemand om even mee te praten. 
Onze kerk is elke zondag geopend. 
Voor andere activiteiten: zie onze web-
site onder ‘Agenda’.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 11 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Hyginus, paus en martelaar. 
Vrijdag 12 januari. 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 13 januari. 08.30 uur H. Mis, 
het Doopsel van Onze Heer Jezus 
Christus. 10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 14 januari. Tweede zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 15 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Paulus, eerste kluizenaar, belijder; 
gedachtenis van H. Maurus, abt. 
Dinsdag 16 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Marcellus I, paus en martelaar.
Woensdag 17 januari, 07.15 uur H. 
Mis, H. Antonius, abt. 
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').

We hebben afscheid moeten nemen 
van onze 94-jarige schutsbroeder

Frans Baselmans
Vorig jaar hebben we nog zijn 50-jarig jubileum als schutsbroeder kunnen vieren.

Hij was rustend lid van onze schut, maar voordat hij dat werd was hij actief betrokken
bij alle activiteiten en stak hij zijn handen altijd uit de mouwen.

We zullen hem in ons hart meedragen.

Zijn schutsbroeders van de Sint Antoniusschut Eeneind Opwetten.

Leuke luitjes uit Nuenen ontmoeten elkaar 
Diverse 60-plussers uit Nuenen en omgeving hebben zich aangemeld op 
www.leukeluitjes.nl, omdat ze interesse hebben in nieuwe contacten en sa-
men op pad willen. Leuke luitjes gaan graag een hapje eten, naar een con-
cert of wandelen. Maar eerst kennismaken bij een kopje ko�  e. Wil jij ook 
nieuwe mensen van 60 jaar en ouder leren kennen? Meld je dan aan op 
www.leukeluitjes.nl. Wij brengen je in contact met andere Leuke luitjes bij 
jou in de buurt.

Wat is www.leukeluitjes.nl?
Via Leuke luitjes kun je in contact ko-
men met mensen in de buurt (60+) die 
dezelfde hobby's hebben als jij. Je bent 
echt niet de enige die iemand zoekt om 
mee op stap te gaan. Kijk maar op onze 
website, dan zie je vele aanmeldingen. 
Aanmelden bij Leuke luitjes is simpel 
en gratis. Het aanmeldformulier vind 
je op de website www.leukeluitjes.nl. 

Diverse 60-plussers schreven zich al in 
bij Leuke luitjes. En een deel van hen 
vond al een nieuw maatje om mee op 
pad t e gaan. Zij ontmoetten elkaar bij 
een kopje koffie en toen het bleek te 
klikken gingen ze samen op pad.

Mogen we jou ook blij maken? Dan 
kun je gezellig samen wandelen, taart 
of wijn proeven, handwerken of samen 
koken. Alle hobby's zijn welkom. Leu-
ke luitjes zijn echt dichterbij dan je 
denkt!

Leuke luitjes is speciaal voor mensen 
vanaf 60 jaar die samen iets leuks en 
gezelligs willen gaan doen. Meld je 
aan, dan kijken wij of we voor jou een 
buurtgenoot kunnen vinden die het-
zelfde leuk vindt. Gezellig!
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 14 januari
Pusphaira 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . 13.00
Pusphaira 2 - RKGSV 2  . . . . . . . . . 11.00

NKV KORFBAL
 Zondag 14 januari
PSV 3 - NKV 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.15
PSV 2 - NKV 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30
PSV 1 - NKV 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.50

Op de laatste zaterdag van 2017 zijn er maar liefst 
87 kinderen geslaagd voor hun diploma!

Van harte gefeliciteerd 
namens alle medewerkers van Feel Fit Center Nuenen.

Veel zwemplezier in 2018

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD VAN
FEEL FIT CENTER NUENEN

powered by

(0)40-2832970 | Sportlaan 4-6 | 5671 GR Nuenen | www.feelfi tcenter.nl

NKV morele winnaar   
zonder punten 17-18
Als de lantaarndrager tegen de koploper speelt is in het algemeen de wed-
strijd niet spannend. Deze zondag was het NKV tegen SDO uit Veldhoven, 
zowel voor senioren 1, 2 en 3.
 
NKV startte scherp, nam het initiatief 
en wist verdedigend de angel uit het 
spel te halen van de tegenstander. Aan-
vallend was er aanpassing nodig om 
meer naar het schot te spelen. Dat luk-
te bij één vak, zij paste zich het slimst 
aan voor wat de tegenstander en 
scheidsrechter toelieten. Met een voor-
sprong de rust in bevestigde het ver-
trouwen wat er vooraf is uitgesproken. 

De tweede helft kenmerkte zich door 
de strijd die als ploeg werd geleverd. 
De sterspeler van de tegenstander 
werd naar het andere vak gebracht en 
dat gaf een kentering in de slotfase. 
SDO wist de voorsprong voor het eerst 
te pakken. NKV wist meteen terug te 
slaan. Toen kwamen de zenuwen om 

de hoek kijken met nog twee minuten 
op de klok, en werd een doorbraak van 
een dame verkeerd gestopt, een straf-
worp leidde tot 17-18. De bal kwam in 
de aanval en NKV 1 forceerde nog een 
doorbraak, ook onreglementair ge-
stopt. Kon NKV gelijk maken vanaf 2,5 
meter? Helaas, mis. Met nog een aan-
tal passes zonder noemenswaardige 
acties bleef het 17-18 en dus beloonde 
NKV zichzelf niet. 

Met opgeheven hoofd het veld verla-
ten, veerkracht in het veld vertalen 
naar buiten het veld komende week. 
Zondag 14 januari is de returnwed-
strijd tegen en bij PSV met wederom 
NKV 3, 2 en 1. Komt allen naar de 
Tempel in Eindhoven.

Nieuwjaars-
toernooi en 
receptie  RKGSV
Afgelopen zaterdag werd er bij RKGSV 
Gerwen voor de derde keer het mix 
nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 
Op deze mooie zaterdag streden in 
totaal 55 leden van de B junioren en 
de senioren teams van RKGSV om de 
eer en de consumptiebonnen.

Na afloop van het toernooi was er in 
de kantine de drukbezochte jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie met een mooie lo-
terij. Op deze receptie werd Marian 
van der Heijden uitgeroepen tot club-
vrouw van het jaar. Marian is sinds jaar 
en dag het gezicht van de vereniging 
bij de uit en thuis wedstrijden van ons 
vaandelteam en regelt in deze functie 
allerlei dingen rondom het team. Ma-
rian v.d. Heijden gefeliciteerd met je 
benoeming.

Marian v.d. Heijden met voorzitter Pim Kuijten

 Jan van Maasakkers postuum 
gehuldigd voor 75 jarig 
lidmaatschap RKSV Nuenen
Tijdens de nieuwjaarsreceptie afgelopen zondag 7 januari heeft de familie 
van Jan van Maasakkers onder toeziend oog van vele aanwezige leden de 
‘Jan van Maasakkers tribune’ o�  cieel onthuld. Hiermee heeft de hoofdtri-
bune van RKSV Nuenen een eigen naam gekregen.

Jan van Maasakkers zou tijdens deze 
nieuwjaarsbijeenkomst gehuldigd 
worden voor zijn 75 jarig lidmaat-
schap van de RKSV, maar helaas heeft 
hij dit niet meer mogen meemaken, 
hij overleed afgelopen juli. Jan heeft 
erg veel voor de club betekend, de 
laatste jaren vooral naast het veld 
waar hij gezeten in zijn scootmobiel 
geen enkele thuiswedstrijd van Nue-
nen 1 wilde missen. Het verlies van 
Jan is de club zwaar gevallen en we 
missen hem nog steeds. Vanwege zijn 
grote verdiensten heeft het bestuur 

van RKSV besloten Jan postuum te 
huldigen en zijn naam voor altijd pro-
minent aan de club te verbinden met 
de naamgeving van de hoofdtribune.
Tijdens de drukbezochte nieuwjaars-
receptie zijn naast Jan ook Antoon v/d 
Heuvel en Eduard v/d Lockant, 60 
jaar lid, Wim Chatrer 50 jaar lid, Ro-
nald v/d Meulen 40 jaar lid en Ernst 
Coolen, Toine Hurkx, Maarten Pelzer, 
John Verberne, Bart de Vries, Hans de 
Vries, Mark Renard, Remco Viergever 
en Ad van Zoggel 25 jaar lid gehul-
digd.

Rik- en Joker-
marathon   
in Gasterij    
Jo van Dijkhof
Op zondag 21 januari zal er weer een 
rik- en jokermarathon gehouden wor-
den in Gasterij Jo van Dijkhof te Nue-
nen. Net als vorig jaar zal er weer ge-
kaart worden met aansluitend een 
prijsuitreiking.
Kosten van deze marathon bedragen 
€ 10,- p/p incl een lunch verzorgd door 
de gasterij (excl drankjes).
 
Loop gerust eens binnen voor de sfeer te 
proeven en/of te informeren bij dhr Jan 
van Overbeek op woensdag van 13.30-
16.30 uur. Wij heten u van harte welkom 
in Gasterij Jo van Dijkhof aan de Jo van 
Dijkhof 110, 5672 DA te Nuenen. 
Inschrijven voor deze marathon kan 
tot woensdag 17 januari  in de Gasterij 
Jo van Dijkof.
Er is ook een mogelijkheid om te mai-
len naar j.vanoverbeek@onsnet.nu

Eerste wedstrijd in het nieuwe 
jaar is voor Hans v.d. Reek
Door Hub Marquenie

Nadat de beste wensen voor 2018 waren uitgewisseld is de tweede helft van 
het seizoen begonnen. Ondanks de vele griep patiënten en afwezigheid 
voor nieuwjaarsrecepties was de rik arena van RKSV Nuenen goed gevuld.

Ine Merkelbach 
vrijwilliger   
van het jaar bij BCL 
Op de Nieuwjaarsborrel van Badmin-
ton Club Lieshout is Ine Merkelbach 
benoemd tot vrijwilliger van het jaar.  
De benoeming, die (aan haar via skype) 
bekend gemaakt werd, was unaniem. 
Ine heeft zich het afgelopen jaar opval-
lend veel als vrijwilliger ingezet en on-
der andere de kar (mede) getrokken bij 
de verenigingsdeelname aan de Ge-
zondheidsrace 2.0 en Kwizut. 

Ine Merkelbach, vrijwilliger van het jaar bij 
Badminton Club Lieshout

Dat er goede kaarten vielen bleek wel. 
Er werd regelmatig om de jury ge-
vraagd. Al na 5 partijen was het Hans 
v.d. Reek die al meer dan 100 punten 
had verzameld. Met de pauze bleek hij 
deze te hebben uitgebouwd tot 134 
punten. Als tweede en derde bij de 
pauze was het Ray v.d. Sande met 95 
punten en Ria Hurkmans met 84 pun-
ten. Tot de tanden gewapend ging men 
na de pauze van start om deze resulta-
ten te verbeteren. Maar Hans v.d. Reek 
liet zich niet verrassen en sloeg terug 
met 152 punten. Uiteindelijk moesten 
de achtervolgers bakzeil halen. Alleen 
John Verbakel wist zich in de top 3 te 
plaatsen.

De uitslag: 
1. Hans v.d. Reek 152
2. Ray v.d. Sande 95
3. John Verbakel 91
4. Ria Hurkmans 84
5. Leo Arts 74
6. Jorg v. Dijk 59
7. Peter de Louw 59
8. Wil Marquenie 57
9. Piet v. Genugten 54
10. Ad Vogels 52

De winnaar van de loterij was Hennie 
v.d. Velde. De opkomst van dames 
blijft wat achter t.o.v. de vorige seizoe-
nen. Ook jullie zijn van harte welkom 
op onze rikavonden. Iedere  vrijdag-
avond in de kantine van RKSV Nuenen 
aan de Pastoorsmast 14. Aanvang 
20.15 uur. Voor meer info 06-10289797 
of 040-2833254.

Rikken

Badminton

Korfbal

Country dansen  
in Lieshout
In het tweede weekend van januari or-
ganiseert The Black Longhorn weer de 
maandelijkse Country Dance Party. 
Dit gebeurt deze keer op zondagmid-
dag 14 januari. We dansen in de grote 
zaal van het Dorpshuis in Lieshout. Al-
le populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter el-
kaar gezet door Country-DJ Henk. De 
nadruk ligt hierbij op echte country 
muziek. Volop genieten dus en alleen 
kijken mag ook. Aanvang is 13.30 uur. 
Zaal open vanaf 13.00 uur.
Graag tot ziens dus op zondagmiddag 
14 januari bij The Black Longhorn: 
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, 
Lieshout. Telefonische info: 0499-
422088. 
Meer info? Website: www.blacklong-
horn.nl of email: info@blacklonghorn.nl
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laad- en datakabel
micro-USB of iPhone
diverse kleuren
metallic
1 meter

kunststof opbergbox
met deksel, transparant
34x20.6x11 cm
5 liter

11 liter 1.99
17 liter 2.36
40 liter 3.79

Nivea shampoo 
of conditioner
diverse varianten
shampoo 250 ml
conditioner 200 ml
1 l = 5.56/6.95

A4 
lamineerapparaat 
incl. 5 lamineerhoezen

glossy A4 
lamineerhoezen
20-pack

0.95

dames/heren 
verkleedkleding
diverse varianten
maten s-xxl

vintage karpet
diverse kleuren
polypropyleen
130x190 cm

Caffè Palazzo 
koffiecups
espresso intenso, 
espresso lungo 
of ristretto

hypoallergeen 
hoofdkussen
gevuld met 750 gram holle vezel

60x70 cm

kussensloop
60x70 cm
2-pack

2.49

rattan wasmand
met klapdeksel
diverse kleuren
kunststof 
42.8x33x60 cm
55 liter

60x39x28 cm
47 liter

3.29

dekbedovertrekset
diverse dessins
katoen
140x220 cm

kan per winkel verschillen

200x220 cm 10.95
240x220 cm 12.95

Dreft afwasmiddel
P&G Professional

afwasmiddel
granaatappel 383 ml 
of lemon 400 ml
1 l = 2.48/2.38

0.95

Jack Parker 
heren t-shirt
zwart of wit
ronde hals 
of v-hals
katoen/
elastaan
maten s-xxl

dames joggingbroek
met zijprint
diverse kleuren
katoen/polyester
maten s-xl

heren 
fleecevest
diverse kleuren
polyester
maten m-xxl

damessjaal
diverse varianten

Q4life kettlebell
4 kg

6 kg 4.94
10 kg 6.94

opvouwbare 
steekwagen
max. 70 kg
aluminium
40x41x99.5 cm 

wikkelfolie op rol
met dispenser
2x 150 meter  

2.99

Esselte brievenbak 
zwart of transparant
kunststof

stuntprijs

1 liter

carnavalstip

uitzoeken

textiel koopje10 cups

papierversnipperaar
max. 6 sheets
10 liter

9.95

neopreen
maten s-xl

1.56

ad- en 
douchecreme
diverse varianten
750 ml
1 l = 3.17 

2.38

onze nieuwe weekactie

www.action.com

onze nieuwe weekactie

www.action.comwoensdag 10 januari t/m dinsdag 16 januari 2018
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Ziki heren/dames boxer
katoen/elastaan
maten xs-xxl
2-pack

2-pack

2.59
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