
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

Park 75 
heeft een 
nieuwe 
eigenaar

januari 
20
18

Thuis in Nuenen
van vlucht naar

integratie

Nuenen presenteert een spiksplinternieuw, eigentijds glossy magazine: 
‘Nieuwe Nuenenaren’. Een eenmalige uitgave met verhalen van mensen 
die hun onveilige land moesten ontvluchten en hier zijn geland. 
Met succes! 

“Het is belangrijk
dat onze kinderen zich

hier goed voelen.”

De verhalen zijn omlijst 
met inspirerend werk van 

kunstenaars, stijlvolle fotografie 
en historische beelden 

uit Nuenen.

Flyer A4.indd   1 15-01-18   10:46

Nieuwe 
Nuenenaren 
verbindende 
schakel

 Fietsen voor 
een betere 
gezondheid 
in Afrika 
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TAXATIE?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

H
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A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

WWW.GERWENZO.NL

INFOCENTRUM 
Ter Warden 30 - Gerwen

INLOOP INFOCENTRUM* 

dinsdag: 16.00 - 20.00

donderdag: 14.00 - 17.00

zaterdag: 10.00 - 12.00

*  dicht 26/12 
extra open 29/12 van 14.00 - 17.00

OP AFSPRAAK
info@bricksmakelaardij.nl  

040 - 34 00 009

GerwenZO! is hét nieuwbouw project  
van 72 woningen in het dorpse, groene 
en eigentijdse Gerwen.

Bezoek ons en kom alles te weten  
over prijzen, materialen en het uiterst 
duurzame karakter van deze prachtige 
woningen!

Nuenenaar Thijs Maas        
te gast bij De Andersons
Door Nannie van den Eijnden

“Eindelijk in Rond de Linde” lacht 
Thijs spontaan als we elkaar voor het 
eerst spreken. “Mijn moeder leest de 
krant altijd. Eigenlijk ben ik een halve 
Nuenenaar, want zij is op de Beek-
straat geboren en mijn vader komt uit 
Valkenswaard. Ik kwam geregeld bij 
mijn opa en oma in Nuenen, maar ben 
geboren en getogen in Eindhoven”.

Thijs tijdens een concert met zijn band 
‘MAAS’ in Het Concertgebouw in Amster-
dam. Fotografie: Monique Kooijmans.

Witvoetje 2017 voor trotse Mark Elbers
Door Edwin Coolen

Mark Elbers met de oud-prinsen

et was een uitreiking met een lach en een traan, afgelopen 
zondag in het Park. Het zonnetje zorgde voor wat warm-
te net als de woorden die werden gesproken.

ingesteld door de oud-prin-
sen van carnavalsvereni-

ging De Dwèrsklip-
pels, wordt jaarlijks 

uitgereikt aan ie-
mand die zich op 
een positieve ma-
nier dwèrs op-
stelt.
Met zijn positi-
viteit en dwèrse 

doorzettingsver-
mogen heeft Mark, 

ondanks alle tegen-
slagen, veel dingen 

voor elkaar gekregen, 
aldus de oud-prinsen. 

Bovendien heeft Mark een 
warm hart voor iedereen in Nuenen 
maar vooral voor mensen en dieren 
die het even wat moeilijker hebben. 
En hij krijgt de Clemenskerk makke-
lijk  drie avonden vol met zijn Elvis at 
the Chapel-concerten.

Een heel trotse en zichtbaar ontroerde 
Mark stond in zijn dankwoord nog 
even stil bij zijn overleden dierbaren. 

Samen met zijn broer Mat legde hij 
voor hen bloemen bij het monumentje 
van D’n Dwèrsklippel. Dat Mark tegen 
de dreigende fusie van zijn geboorte-
dorp is, steekt hij niet onder stoelen of 
banken: ‘Nuenen moet Nuenen blij-
ven’. Tot slot bedankte hij zijn vrouw 
Peggy, onmisbare steun en toeverlaat.

Eerder sprak Prins Hospitalis over de 
gevolgen van kanker en de ziekte ALS 
en het belang van gezondheid. Hij 
voert niet voor niets het motto ‘Op oe 
gezondheid’. Jeugdprins Nick en 
jeugdprinses Esmee bedankten ‘mees-
ter’ Wim Eijkemans. Hij zet zich al 
tientallen jaren in voor de Nuenense 
jeugd.
Vincent Raessens wenste namens de 
oud-prinsen de herstellende Gerrit 
Smits nog sterkte toe. En, kijkend op 
de kerkklok die bijna 13.00 uur aangaf, 
hoopte hij lachend dat er nu wél eens 
gehandhaafd zou worden door de ge-
meente. Want de vergunning voor dit 
evenement was verleend tot 13.00 uur 
en burgemeester Houben kreeg nu het 
woord.

‘Hier dooft niets’ is de titel van het hartstochtelijk humoristisch theaterconcert 
van De Andersons in de Watermolen van Opwetten zondag 21 januari. Thijs is 
uitgenodigd om als gast op te treden. “Ik ga in gesprek over wat mij verwon-
dert en zal zingen. Het is een blokje binnen hun voorstelling” legt hij uit.

De Andersons nodigen in hun zelfge-
maakte programma elke keer een lo-
kale gast uit. “Ik ken ze van mijn thea-
terwerk en heb een lied voor ze 
geschreven voor deze voorstelling op 
hun verzoek” vertelt Thijs. “Toen ze 
voor Cultuur Overdag naar Nuenen 
kwamen, hebben ze mij gevraagd. 
Verwondering is een mooi thema. 
Daar heb ik allerlei ideeën over, dus ik 
ben benieuwd wat ik in de voorstelling 
ga zeggen” lacht hij weer. Doordat De 
Andersons Thijs vroegen er een lied 
over te schrijven, heeft hij er al over 
nagedacht wat daar de kern van is. Hij 
kwam op een idee en daar ontstond 
het lied voor hun voorstelling uit. 
“Voor mij heeft het woord ‘verwonde-
ring’ te maken met taal” zegt hij na-
denkend. “Er zit het woord ‘wond’ in, 
iets wat een gat slaat. Iets wat je niet 
snapt. Je wordt met iets geconfron-
teerd, je vraagt je iets af en kunt daar 
nog geen woorden aan geven” filoso-
feert hij verder.

Studie Wijsbegeerte
Thijs treedt de laatste jaren niet meer 
zoveel op, omdat hij filosofie is gaan 
studeren in Gent, maar als er een ver-
zoek komt, wil hij daar wel op ingaan. 
“Zeker als het gaat om liedjes zingen, 
want dat heb ik altijd het liefste ge-
daan. En zeker met dit thema, want dit 
is ook voor de filosofie een belangrijk 
onderwerp. Vooral van Aristoteles: 
over de mens die wil begrijpen en die 
zich verwondert over de wereld” ver-
volgt hij. Voor Thijs is het belangrijk 
om de dingen niet te snel te willen be-
grijpen en het denken te vertragen. Hij 
kan zich nu in deze voorstelling hele-
maal uitleven in zijn twee passies, 
want filosofie was altijd al een liefde, 
op de achtergrond aanwezig.

Gegrepen
De aanleiding om te gaan studeren 
was een project dat niet doorging. “Ik 
had ineens acht maanden vrij. Toen 
ben ik die oude liefde achterna gaan en 
heb mezelf één jaar gegeven. Inmid-
dels ben ik aan m’n derde jaar bezig. 
Het was een vrij impulsieve beslissing, 
drie weken later zat ik in Gent en het 
heeft me gegrepen. Nu woon ik daar, 
ik ben echt geëmigreerd”. Thijs vindt 
de plaats een mooie balans van een 
kalme stad en een rijk cultureel leven. 
Hij ontdekte deze prachtige stad door-
dat hij met zijn band ‘MAAS’ veel op-
trad in België en zo diverse steden 
leerde kennen. Zijn studie duurt nog 
2,5 jaar. “Laat mij maar even lezen, le-
ren en schrijven” zegt hij blij.

Mix als basis
Op zijn 17e is Thijs (37) naar Amster-
dam gegaan om Film- en televisiewe-
tenschap te studeren. Hij stapte over 
op de kleinkunstacademie zodra hij 
hoorde dat die bestond. “Iets over-
komt me en dan blijkt het achteraf be-
ter bij me te passen” constateert hij. 
Thijs heeft 13 jaar theater en muziek 
gemaakt, meestal in combinatie, 
waarvan 6 jaar cabaret. Die mix van 
muziek en theater is zijn basis. “Als 
kind heb ik altijd gezongen en op het 
Eckart-College hadden we al een ca-
baretgroep. Daar heb ik heel veel lol 
aan beleefd. Toen is de liefde voor the-
ater en kleinkunst opgebloeid en heb-
ben we bijvoorbeeld opgetreden bij de 
opening van Het Klooster in 1996”.

De Andersons zijn een kleinkunstge-
zelschap met Zweedse roots dat be-
staat uit Anna Ågren en Roel Dullaart. 
“Het zijn heel gepassioneerde men-
sen. Mijn aandeel in hun voorstelling 
is bescheiden, maar ik vind het heel 
leuk en eervol om daarbij te zijn”. Thijs 
kijkt er ook naar uit om weer in Nue-
nen te zijn.

‘Hier dooft niets’, De Andersons & 
Thijs Maas. Zondag 21 januari van 
14.30 tot 16.15 uur. Watermolen van 
Opwetten, Opwettenseweg 203 Nue-
nen. Toegangskaarten à € 12,50 zijn te 
reserveren via de ticketservice van 
Cultuur Overdag. www.thijsmaas.be

Burgemeester Maarten Houben over-
handigde de onderscheiding D’n Dwèrs-
klippel met het Witte Voetje 2017’ aan 

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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• Recyclebaar: Niet opnieuw te dragen, wel geschikt voor verwer-
king in akoestisch en isolerend materiaal voor bouw en auto-
motive of bv als accessoires zoals vilttassen.  

• Upcyclebaar: Hoogwaardige vorm van recycling. Niet opnieuw 
te dragen textiel wordt verwerkt tot nieuwe garens waarvan 
kleding en producten worden gemaakt. 

Sociaal ondernemerschap in sorteercentra
Het gedoneerde textiel dat door heel Nederland wordt ingezameld 
moet voor verkoop eerst worden gesorteerd. Steeds vaker gebeurt 
dit door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze 
bijzondere groep medewerkers is vaak zeer gemotiveerd en enthou-
siast. Dagelijks sorteren zij samen met reguliere medewerkers het 
textiel in de verschillende categorieën. Zo maken zij weer deel uit 
van het arbeidsproces.

Wat mag er in de textiel container?
Kleding, schoenen, lakens en dekens, lappen stof, tassen en acces-
soires, versleten kleding, gordijnen, petten en hoeden, huishoudelijk 
textiel en knuffels.

Wat mag er niet in de textiel container?
Zwaar vervuild textiel, nat textiel, een kinderstoel, kinderwagen of 
maxi cosi of speelgoed.

Op 26 januari komt Sympany huis aan huis uw textiel ophalen. U 
ontvangt hiervoor een speciale zak in uw brievenbus. Maar natuur-
lijk staan er in Nuenen op meer dan 15 plaatsen ook textielcontainers 
waar u het hele jaar door terecht kunt. 

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 kandida-
ten voordragen - inwoners kun-
nen mede bepalen wie wint. 

Namens Nuenen dingt Vluchte-
lingenwerk mee
De gemeente heeft Vluchtelingen-
werk Nuenen (onderdeel van de LEV-
groep) voorgedragen. Vluchtelingen-
werk 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 taalmaa-
tje 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.

GEMEENTERAADSVERKIEZING
Registratie Leefbaar Nuenen
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Nuenen c.a. heeft op 10 januari besloten te 
registreren de volgende aanduiding:
Politieke groepering: Leefbaar Nuenen
Aanduiding: Leefbaar Nuenen
Met deze aanduiding wordt deze groepering op de kandidatenlijst 
vermeld.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 08-01-2018 EN 14-01-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Spijkert 24 Oprichten woonhuis 
Lieshoutseweg 8B Rooien van bomen langs N615 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Spegelt 1 Vestigen van verkeersschool 
Eeneind 53 Plaatsen terrasoverkapping 
Theo van Goghhof 89 Afwijken van regels bestemmingsplan 
 Nuenen Centrum 2012 
Parkstraat 67 Plaatsen dakkapel 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Molvense Erven, kavel 1 Oprichten woonhuis 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park 61 Receptie Raod van Zatterdag 28 jan. 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen  Carnaval CV De Dwersklippels 8-13 feb 
Nuenen, Park Verkoopstandplaatsen carnaval 2018 
Eeneind Afsluiting wegdeel Kindercarnaval 12 feb. 
Nuenen Collecte Stichting Samen Verder 25-31 mrt. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
11-01-2018 Rullen 3 Vastgesteld bestemmingsplan “Ruimte 
  voor Ruimte Rullen ong. Nuenen” 
08-01-1018 Nuenen c.a. Horeca-Collectieve ontheffi ngen geluid 
  2018 (carnaval en kermis) 

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.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

VERKEER
Militaire oefening 29 januari 2018 tot en met 1 februari 2018
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 29 januari 2018 
tot en met 1 februari 2018 een militaire oefening in onder andere 
Nuenen. U kunt daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de 
oefening nemen 50 personen deel en zij worden logistiek onder-
steund door 11 militaire wielvoertuigen. Er wordt in de gemeente 
Nuenen geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De oefenende 
troepen staan onder leiding van de Commandant 17 Pantserinfan-
teriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene uit Oirschot.

STOF TOT NADENKEN
Textiel inzameling, verwerking en recycling
In de gemeente Nuenen is de inzameling van textiel toegewezen aan 
één inzamelaar:  Sympany. Textiel is een van de prioritaire stromen 
in het LAP (landelijk afvalbeheer plan). Grondstoffen worden steeds 
schaarser. Hergebruik van bestaande producten en materialen houdt 
ze langer in de keten.

Verantwoord afzet van ingezamelde textiel
Om textiel te mogen inzamelen, vervoeren, verhandelen en bemid-
delen is registratie op de landelijke VJVB lijst verplicht. Het is be-
langrijk om textiel uit het restafval te houden. Er is nog een grote 
winst te halen. 

Ingezameld textiel is onder te verdelen in drie categorieën:
• Herdraagbaar: Zonder bewerking opnieuw te dragen. De meest 

duurzame vorm van hergebruik.

AFVALWEETJE 
Op 26 januari komt Sympany huis 
aan huis uw textiel ophalen. U ont-
vangt hiervoor een speciale zak in 
uw brievenbus.

Informatieavond 
hart- en 
vaatziekten   
bij vrouwen
De EHBO-vereniging Nuenen zal 
ook dit jaar weer �ink actief zijn. We 
beginnen op maandag 29 januari 
met een voorlichtingsavond over 
hart- en vaatziekten bij vrouwen. 
Uit veel onderzoek blijkt dat vrou-
wen andere klachten hebben dan 
mannen. Aangezien de artsen opge-
leid zijn vanuit het mannelijk klach-
tenpatroon, wordt de diagnose bij 
vrouwen wel eens gemist, met alle 
gevolgen van dien. 

Heeft u belangstelling de lezing van de 
Nederlandse Hartstichting bij te wo-
nen op maandag 29 januari van 19.30 
tot 21.00 uur? Even een mailtje naar 
ehbo.nuenen@onsnet.nu en we reser-
veren een plaats voor u. De lezing 
vindt plaats in het Dorpshuis De Kop-
pelaar, Koppel 1 te Nederwetten. Bel-
len mag ook: 06-5390 6863.
Op donderdagavond 22 februari wordt 
er weer een cursus reanimatie gege-
ven. We beginnen om 19.00 uur. Ook 
hiervoor kunt u zich opgeven op de-
zelfde wijze als hierboven. Alle infor-
matie vindt u op onze website:
www.ehbonuenen.nl

Zes gezinsleden Jansen   
uit Gerwen samen 500 jaar
Zes leden uit één gezin zijn samen 500 jaar oud. In Gerwen geboren en getogen 
met als ouders Tonna en Januske Jansen. Marie is de eerstgeborene (27 januari 
1927) en dus de oudste van het zestal. Zij is 90 en wordt de 27ste van deze maand 
91. Tot die tijd gaat de vlieger van 500 jaar op, daarna staat de teller al op 501 jaar. 
Na Marie volgen vier zonen: Noud, Ad, Albert en Cor en die zijn nu respectieve-
lijk 88, 85, 83 en 79. Als nummer zes in het gezin werd Dinie geboren op 26 juni 
1942 en die is nu 75. Opgeteld maakt dat 500 jaar. Dinie, Marie en Noud wonen in 
Gerwen, Ad is woonachtig in Nuenen, Albert in Nederwetten en Cor in Son en 
Breugel. Van harte gefeliciteerd met jullie 500ste mijlpaal.

Vijfhonderd jaar Jansen met v.l.n.r. zittend: Marie, Noud en Ad en staand Dinie, Cor en Albert
Foto Cees van Keulen

De Tijger    
ontwaakt tijdens  
de voorleesdagen
Van 24 januari t/m 3 februari vieren we in Ne-
derland de Nationale Voorleesdagen 2018. 
Overal waar kinderen komen besteden we 
aandacht aan kinderboeken en voorlezen. 
Want inmiddels weten we allemaal dat voor-
lezen zo belangrijk is. En met voorlezen aan 
kinderen kun je al heel snel beginnen. Want 
ook baby’s houden van boekjes. Niks leukers 
dan op schoot samen naar plaatjes kijken en luisteren naar een eenvoudig 
verhaal. En vanaf peuterleeftijd gaan ze al helemaal op in een verhaal.

SSST! De Tijger slaapt 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen 
staat altijd een nieuw prentenboek cen-
traal. Dit jaar is dat SSST! De Tijger 
slaapt, van Britta Teckentrup. Een kleur-
rijk boek voor peuters vanaf 2 tot 3 jaar, 
met aantrekkelijke tekeningen. Een (niet 
te) spannend boek dat voldoende aan-
knopingspunten biedt voor interactie 
met peuters en kleuters. Verder is er een 
prentenboeken top tien samengesteld 
om iedereen die wil voorlezen aan klein-
tjes, te inspireren. En peuters die (gratis) 
lid worden in deze periode krijgen een 
klein slapend cadeautje mee naar huis.

Voorleesontbijt
Al enkele jaren organiseert Bibliotheek 
Dommeldal in haar vestigingen, of 

daarbuiten, voorleesactiviteiten voor 
peuters en kleuters. Ook dit jaar doen 
we dat weer.
Je bent welkom met je peuter en/of 
kleuter op het voorleesontbijt, met een 
mooi verhaal, in Dorpsboerderij We-
verkeshof, op woensdag 31 januari van 
09.15 tot 10.00 uur of van 10.15 tot 
11.00 uur. 

Wil je met een groepje peuters/kleu-
ters op bezoek komen? Bel dan eerst 
even met Els van de Munckhof, via 040 
2833097.

Op zaterdag 3 februari luiden we, in de 
bibliotheek, de voorleesdagen weer uit 
met nog een voorleesmoment van 
11.30 tot 12.00 uur. 



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

Locatie Oude Bossche Baan - vmbo basis, kader en mavo:
Maandag 29 januari 2018 van 17.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 30 januari 2018 van 17.00 tot 21.00 uur
Woensdag 31 januari 2018 van 13.00 tot 16.00 uur

Locatie Henegouwenlaan - (t)vwo - (t)havo - (t)mavo:
Maandag 29 januari t/m vrijdag 2 februari 2018

Van maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari kunt u tijdens kantooruren
telefonisch een afspraak maken op tel: 040-264 53 64 (Oude Bossche Baan)
of 040-264 57 77 (Henegouwenlaan).

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

Aanmelding leerlingen 
met extra ondersteuning

OPEN
DAGEN
26 EN 27
JANUARI

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Glen Talloch 
Scotch whisky 1lt. €14,95 

Esbjaerg 
 Vodka           1lt. €13,50 

Hartevelt 
Jonge jenever 1lt.€10,95 

Drostdy Hof 
Zuid Afrika 

Shiraz-merlot 
Chenin Blanc 

5+1 gratis per stuk nu €6,50 
Acties geldig van 18 t/m 31 januari 

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

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 

Kwaliteit maakt het verschil
Acties week 3 : geldig maandag 15 t/m zaterdag 20 januari_____________________________________________________

Brood van de week:
Landbrood
100% fi jngemalen volkorenbrood 
in vloervorm. 2x halve € 1,95  € 189_____________________________________________________

Wintervlaai
Zachte vlaaibodem met banketbakkersroom 
en chocoladebavarois, opgemaakt 
met soesjes en witte 
chocoladebavarois. Half € 7,95    € 1495_____________________________________________________

Worstenbroodjes     
Onze specialiteit!  NU 4+1 gratis_____________________________________________________

Desem gildespelt
100% speltbrood zonder gist   € 255_____________________________________________________

Gildespeltbollen
zachte speltbroodjes  4+2 gratis_____________________________________________________

Choconut cake     
Heerlijk malse cake met stukjes 
chocolade en hazelnoot € 395_____________________________________________________

Kwarkbolletjes     
 4+1 gratis

Bijna al onze belegde broodjes,
gaan warm de deur uit!!!

2 Rookworsten ..........5,50 
Winterslofje
100 gram .................................................1,95
100 gr. Gebraden kipfi let +
150 gr. Bouillonsalade ..............4,00 
Kalfs gehaktballen
per stuk ...................................................1,50
Runder
Minute steaks
4 stuks .....................................................6,50
Babi Pangang
Kant en klaar, uit eigen keuken, 100 gram 1,40
Kalfs ragout
Uit eigen keuken ........met 4 ragout bakjes gratis

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SUPER!!!

weekaanbiedingen 
donderdag 18 t/m woensdag 24 januari

Bospeen Spanje 
 per bos  0,99
Pakjoy Holland        
pan klaar   per zak 0,79

Broccoli salade     
 250 gram 1,89

Conferance peren      
 hele kilo 1,49

Champignons        
 per bakje 0,79

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

_____________________________________________________

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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Start op ’t Stedelijk 
Het Stedelijk College Eindhoven heeft een breed onderwijsaanbod. Je kunt 
er terecht voor opleidingen van alle niveaus. Onze school aan de Henegou-
wenlaan geeft onderwijs op gymnasium-, atheneum-, havo- en mavoniveau 
en op alle afdelingen ook tweetalig onderwijs. De moderne vmbo-school aan 
de Oude Bossche Baan biedt alle vormen van voorbereidend middelbaar be-
roepsonderwijs (vmbo) aan, de mavo en de Eerste Opvang Anderstaligen. 

Onze school staat voor uitstekend on-
derwijs, voor onderwijs dat leerlingen 
helpt zich te ontwikkelen tot sterke 
studenten in de Brainportregio. Sterk 
in de opleiding die ze volgen, maar 
ook sterk in de maatschappij. Onze 
school staat ook voor vernieuwing. 
Vernieuwing betekent vooruit kijken, 
nieuwe onderwijsvormen bedenken, 
digitaal lesgeven, prewetenschappe-
lijk onderwijs aan onze WON-Akade-
mie of niet-alledaagse lessen volgen 
als filosofie en Chinees. We beschou-

wen onze leerlingen als wereldbur-
gers. Dat doen we op school, maar 
ook daarbuiten. Je kunt bijvoorbeeld 
meedoen aan allerlei internationale 
activiteiten, zoals uitwisselingen 
(eventueel met een maatschappelijke 
opdracht zoals in Peru, India, China 
en Indonesië), internationale stages 
en projecten.

Maar er is meer, zoals het Horizonpro-
gramma en het LifeTech onderwijs op 
de locatie Oude Bossche Baan. Onder-
wijs dat aansluit bij de topsectoren in 
de Brainportregio, hiervoor werken 
we nauw samen met het bedrijfsleven. 
Onze moderne school is hier helemaal 
op ingericht met praktijkpleinen voor 
Techniek, Economie en Zorg & Wel-
zijn. Ook zijn er speciale praktijkloka-
len voor de Horizongebieden.

 Voor meer informatie over bijv. onze 
open dagen: www.stedelijkcollege.nl 

What about joining this 
conversation group?
Dit gezellige groepje begon 1½ jaar geleden voorzichtig met conversatie En-
gels. Het werd een succes, want door met elkaar te praten en elkaar vriende-
lijk te corrigeren leer je snel en gaat het spreken van de Engelse taal eigenlijk 
vanzelf steeds beter. Omdat er een paar mensen gaat afhaken (voor langere 
tijd naar het buitenland, studeren aan een universiteit, een verhuizing) is er 
op dit moment ruimte voor 3 nieuwe enthousiastelingen. Iets voor jou?

Je moet het beginnersniveau duidelijk 
gepasseerd zijn om lekker mee te kun-
nen doen in dit gezelschap, dat we 
weer naar 10 personen willen brengen, 
niet groter. Onderwerpen tijdens de 
bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld de ge-
beurtenissen van de dag, reizen, hob-
by's, enzovoort. De deelnemer kan zelf 
het onderwerp bepalen.
Om mee te doen moet je je inschrijven 
als deelnemer van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats. Dat kost € 100,- per 
jaar. Verder heb je nog een paar boeken 
nodig. De koffie kost € 0,50 en de kop-
jes wassen we zelf af. Zo gaat dat bij 
ons. En ja, leren is mooi, maar gezellig-
heid vinden we ook héél belangrijk!

Het Nuenense Hobbycentrum werkt 
onder het motto ‘van en aan elkaar le-
ren’. We hebben geen betaalde docen-
ten, we doen het allemaal met enthou-

siaste vrijwilligers en daar kun jij ook 
bij horen. Ieder levert zijn eigen in-
breng bij alles wat we doen.

De groep komt op dinsdagavond bij el-
kaar van 19.30 tot 21.00 uur. Lijkt het 
je iets, neem dan snel contact op met 
Wim Troost, tel. (040) 2832954.  Het 
Nuenense hobbycentrum heeft meer 
dan 400 deelnemers en 19 activiteiten. 

Voor meer informatie: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

 Win € 2.500,- cash 
of …..? Waagt u 
ook een gokje?
500 Mystery Jackpots met 10 hoofd-
prijzen van € 2.500,- cash of …..? Drie 
hoofdprijzen voor gasten die ons tij-
dens de middag bezoeken en 7 hoofd-
prijzen voor gasten die ons gedurende 
de avond bezoeken. Bent u één van de 
gelukkigen en wint u € 2.500,- op onze 
speelautomaten of waagt u een extra 
gok? Want dan maakt u kans op de 
verrassingsprijzen waarvan er twee la-
ger in waarde zijn maar acht verras-
singsprijzen zijn beduidend meer 
waard. Kom dus langs, speel mee en 
win deze verrassingsprijzen!

Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannend-
ste spel, altijd gastvrij en betrokken. 
Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen 
gasten één van de veertien vestigingen 
van Holland Casino. Een uniek aanbod 
van spel in een veilige en betrouwbare 
omgeving staat centraal. Holland Casi-
no is wereldwijd toonaangevend op 
het gebied van veilig en verantwoord 
spelen. In samenwerking met versla-
vingszorg heeft Holland Casino het 
Preventiebeleid Kansspelen ontwik-
keld. Het kansspelaanbod van Holland 
Casino staat onder extern toezicht van 
het NMi en de Kansspelautoriteit. De 
speelautomaten in Holland Casino 
hebben gemiddeld een uitkeringsper-
centage van ongeveer 92% (de wettelij-
ke norm is 80%). Bij een tafelspel als 
Roulette kan dit oplopen tot 97,3%. 
Meer informatie is beschikbaar op de 
website of volg Holland Casino Eind-
hoven op Facebook.

Twee activiteiten 
op één dag     
bij de WLG
Maandag 22 januari, organiseert de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen zelfs 
twee activiteiten: een lezing en een 
kinderactiviteit.
Vanaf 14.00 uur zal Elma van Keulen, 
van openbare werken gemeente Nue-
nen, ons veel vertellen over afvalver-
werking. Misschien heeft u zich al va-
ker afgevraagd waarom we drie kliko’s 
bij de achterdeur hebben staan. Mis-
schien denkt u dat het toch op één 
hoop terecht komt. En wat moet er nu 
toch precies in die groene zakken? 
Heeft dat nu echt zin, wat wordt er dan 
eigenlijk weer van gemaakt? Dat krijgt 
u maandag 22 januari allemaal te horen 
in D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen.
Dezelfde middag gaan we met kinde-
ren tussen de zes en tien jaar oud, 
schilderijen maken. Niet alleen met 
verf, maar ook met versieringen en 
stof, voor een mooi effect. Deze activi-
teit begint om 15.30 uur tot 17.00 uur. 
De kosten zijn € 3,- en vergeet niet 
even jezelf op te geven via de mail. We 
hopen dat je komt naar deze gezellige 
middag.
WLG is er voor alle leeftijden! Website: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 
Mailadres: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com Tel: 06-41102625. 

Locatie Oude Bossche Baan - vmbo basis, kader en mavo:
Maandag 29 januari 2018 van 17.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 30 januari 2018 van 17.00 tot 21.00 uur
Woensdag 31 januari 2018 van 13.00 tot 16.00 uur

Locatie Henegouwenlaan - (t)vwo - (t)havo - (t)mavo:
Maandag 29 januari t/m vrijdag 2 februari 2018

Van maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari kunt u tijdens kantooruren
telefonisch een afspraak maken op tel: 040-264 53 64 (Oude Bossche Baan)
of 040-264 57 77 (Henegouwenlaan).

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

Aanmelding leerlingen 
met extra ondersteuning

OPEN
DAGEN
26 EN 27
JANUARI

Nieuwe Nuenenaren verbindende schakel

Samenwerking in   
Nuenen en Geldrop
Het magazine met verhalen over de geslaagde in-
tegratie van nieuwe Nuenenaren maakt niet al-
leen zichtbaar hoe de vergunninghouders hier 
zijn ingeburgerd. Het maakt ook zichtbaar hoe er 
in Nuenen en Geldrop wordt samengewerkt door 
alle organisaties en partners die bij huisvesting 
en inburgering betrokken zijn. Die goede contac-
ten alleen al bevorderen de integratie!

In Nuenen is hard gewerkt door de ge-
meente, LEVgroep, kerken en diverse 
andere organisaties zoals WSD en 
GGD. LEVgroep Geldrop-Mierlo start 
een nieuw initiatief, het PABO-pro-
ject, om vergunninghouders op te lei-
den in het onderwijs, waarvoor nieu-
we Nuenenaren zich kunnen aanmel-
den. Rabobank Dommelstreek en The 
Colour Kitchen in Geldrop maken 
zichtbaar hoe ze elkaars kracht ver-

sterken en vluchtelingen na een prak-
tijkopleiding van een jaar aan een baan 
helpen in horeca en catering. Huibert 
de Man uit Geldrop heeft geschreven 
over cultuurverschillen en hoe je daar-
mee om kunt gaan. 

Kortom: achter de schermen gebeurt 
er veel. U kunt erover lezen in het ma-
gazine ‘Nieuwe Nuenenaren’ dat deze 
week verschijnt.

januari 
20
18

Thuis in Nuenen
van vlucht naar

integratie

Nuenen presenteert een spiksplinternieuw, eigentijds glossy magazine: ‘Nieuwe Nuenenaren’. Een eenmalige uitgave met verhalen van mensen die hun onveilige land moesten ontvluchten en hier zijn geland. Met succes! 

“Het is belangrijk
dat onze kinderen zich

hier goed voelen.”

De verhalen zijn omlijst met inspirerend werk van kunstenaars, stijlvolle fotografie 
en historische beelden 

uit Nuenen.

Flyer A4.indd   1

15-01-18   10:46

Uit de oude doos
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 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:

Raden wie er in de Raad komen...
Aan kandidaten voor de komende gemeenteraad geen gebrek. Er valt in ie-
der geval iets te kiezen, want er zijn minder zetels dan kandidaten. Het aan-
tal zetels is 19. Hoeveel inwoners zich kandidaat gaan stellen is nog niet 
bekend. Dat aantal komt ruim boven de honderd uit, let op mijn woorden. 
Het wordt een gevecht op leven en dood wie er op die 19 raadszetels plaats 
mogen nemen. Desnoods lopen raadsleden over naar een andere club of 
gaan de verkiezingen in met een eigen partij. Het woord is op 21 maart aan 
de kiezers. We stellen een paar kandidaten aan u voor.

Tekst en foto’s: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 18 januari 2018

Raden wie er in de Raad komen...

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Chris Eeuwhorst: 
van VVD naar De Combinatie

Kandidaat 1. Hij werd gekozen als lid 
van het CDA, het Christen Democra-
tisch Appèl. Hij stapte uit die partij en 
bleef als éénmansfractie toch lid van 
de raad van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Dat mag 
volgens de regels, maar is niet kies. Hij 
noemde zijn club VDB. En gaat nu als 
lijsttrekker van de nieuwe club Leef-
baar Nuenen meedoen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. Wie is dat 
raadslid ook al weer? Inderdaad, Tom 
van den Boomen. 

Kandidaat 2 en 3. Hij werd gekozen 
voor de lijst Nuenens Belang. Omdat 
die plaatselijke partij één zetel in de 
wacht sleepte, nam de lijsttrekker zelf 
plaats op het pluche. Na een tijdje 
stond hij zijn zetel af aan de nummer 
2 van ‘zijn’ lijst. En weer een tijdje later 
stapte dat raadslid over van de puur 
plaatselijke club Nuenens Belang naar 
een andere puur plaatselijke partij die 
luistert naar de naam W70, een afkor-
ting voor Werkers van de 70-er jaren. 
Zeg maar gerust een werkmanspartij, 
een plaatselijk partijtje van de arbeid 
dus. Niet kies om te gaan spelen bij 
een andere partij. Dat doe je als voet-
baller toch ook niet? Je speelt in het 
team van PSV en stapt tijdens de wed-

strijd over naar de tegenstander. Van 
Nuenens Belang naar W70. Die lijst-
trekker is Jacques Leemans en de 
overloper Joost Vereijken. Leemans 
gaat als lijsttrekker van Nuenens Be-
lang weer meedoen aan de verkiezin-
gen en Vereijken komt als nummer 3 
op de lijst van W70. Op wie ga je stem-
men? Joost mag het weten…..

Kandidaat 4 en 5. Deze twee raadsle-
den werden gekozen voor de politie-
ke partijen VVD en D66. Afgelopen 
maanden verloren zij het zicht op een 
nieuwe raadszetel voor ‘hun’ partij. De 
VVD-er stapte op en blijft toch in de 
raad. Niet kies. Ook niet kies dat de 
éénvrouwsfractie De Combinatie de 
opgestapte VVD-er in de armen sluit. 
Zijn naam is Chris Eeuwhorst en hij 
staat als nummer 2 op de lijst van 
groepering De Combinatie met als 
lijsttrekker Monique Donkers. De 
65-jarige D66-fractievoorzitter Nico 
Pijnacker Hordijk stapt op bij zijn de-
mocratische club en gaat nu als num-
mer 3 voor GroenLinks meedoen aan 
de verkiezingen.

Raden wie er in de Raad komen. Wie 
kies jij als jouw volksvertegenwoordi-
ger in de gemeenteraad? Wordt ver-
volgd! 

Nico Pijnacker Hordijk: 
van D66 naar GroenLinks

Verklaring van de 
fractie van   
D66 Nuenen 
Naar aanleiding van de overstap van 
Nico Pijnacker Hordijk van D66 naar 
Groen Links gaf de D66 fractie Nue-
nen een verklaring uit.

Wij betreuren het besluit van Nico 
Pijnacker Hordijk om over te stappen 
van D66 naar GL zeer. Wij vinden het 
bijzonder jammer dat we deze raads-
periode als fractie niet samen kunnen 
afmaken. We hadden naar ons gevoel 
een goede samenwerking.
Tot voor kort gingen we er bovendien 
van uit dat Nico zich grotendeels terug 
wilde trekken uit de actieve politiek 
vanwege zijn drukke werkzaamheden. 
Dat hij nu toch besloten heeft om op 
de kandidatenlijst van GL te gaan staan 
heeft ons dan ook verrast.
Wij laten het graag aan Nico Pijnacker 
Hordijk zelf over om naar buiten toe 
zijn beweegredenen duidelijk te ma-
ken.
Willemijn van Werkum zal per direct 
de rol van fractievoorzitter van D66 
Nuenen op zich nemen.

Namens de fractie van D66 Nuenen, 
Willemijn van Werkum, Arend Tomas. 

Boudewijn Wilmar  
lijsttrekker    
GroenLinks   
Nuenen c.a.
Boudewijn Wilmar is afgelopen don-
derdagavond - tijdens een algemene 
ledenvergadering van de Nuenense le-
den van de afdeling GroenLinks 
Geldrop-Mierlo en omgeving - una-
niem benoemd tot lijsttrekker voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Het bestuur van de partij heeft tevens 
de namen van de overige tien perso-
nen van de kandidatenlijst gepresen-
teerd. Ook déze plekken werden door 
de leden bij acclamatie vastgesteld.
Naast Wilmar bestaat de lijst uit Tine-
ke Wieringa (2), Nico Pijnacker Hor-
dijk (3), Joep Pernot (4), Kris Holter-
mans (5), José Favié (6), Dries Kuperus 
(7), Leonhard Schrofer (8), Marianne 
Vos (9), Koen Brantjes (10) en Maurits 
Spijkerman (11). 

Yakón en thriller uit Nuenen
Yakón, ooit van gehoord? Ik niet, hoewel ik toch meerdere keren in de Andes ben rondge-
reisd en daar van alles heb gegeten. Maar voor yakón moest ik in Nuenen zijn, bij de Bioda-
mes op de Parkstraat. Daar zag mijn vrouw de bruine langwerpige knolgewassen, afkom-
stig uit de Andes maar nu in Nederland gekweekt. Schillen en rauw eten, stoven, bakken, 
het kan allemaal. Ze zijn een beetje zoetig (bevatten het laagcalorische inuline), hebben 
rauw de beet van een ferme radijs of rettich, sappig, ietwat de smaak van appel en water-
meloen. Ik strooi er zout op. Ja, voor yakón naar Nuenen.
En een prima thrillerschrijver hebben we ook hier: Willem van Ravestijn. Las pas met rode 
oortjes zijn Orwell Protocol, heel actueel en vooruitziend gelet op de sleepwetdiscussie die 
nu aan de gang is, opmerkelijk. Een volgend boek komt er aan.
Tja van alles te beleven in dit dorp. Niet verkwanselen!

N. Wiedenhof, Egelantierlaan 37, 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.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Kruispunt
Als helaas ervaringsdeskundige, (aangereden, gelanceerd, geland op het asfalt, 7 hech-
tingen in mijn hoofd, flinke hoofdpijn en een kapotte fiets),
verbaas ik mij elke dag dat de gemeente Nuenen nog steeds geen nieuwe drempels heeft 
aangelegd op dit gevaarlijke kruispunt.
De oude drempels zijn verwijderd omdat het slecht was voor de auto.
Nou, de huidige situatie is slecht voor de mens.
Ik zie ze door de sluis rijden alsof ze op het circuit van Zandvoort rijden en komend vanaf 
de Vallestap ook nog gemakshalve “vergeten” dat er na de sluis verkeer van rechts komt.
Gemeente Nuenen, neem uw verantwoording voordat het straks te laat is en minder goed 
afloopt.
Anders moet u de voorpagina van het Eindhovens Dagblad van maandag 15 januari 
maar eens lezen.Misschien komt er dan wat sneller een oplossing.
Zorg voor snelheids remmende maatregelen.

Martien Moors, Molvense Erven 15, Nuenen 

 Vieve:   
nieuwe inwoner  
in onze gemeente
Een kleurrijk en gevarieerd geboorte-
kaartje in een voortuin in Gerwen. 
Aan de Dora Ebbenhof 11 is Vieve ge-
boren. En de ouders Simone en Walter 
van Kuringen zijn maar wat blij. Ieder-
een mag het weten, zie de opvallende 
aankondigingen bij hun huis. Vieve: 
welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-
vallende geboorteaankondiging, geef 
het door aan de redactie: redactie@
ronddelinde.nl. Via dit 60-jarige week-
blad laten we het ook aan onze lezers 
weten. 

Foto Cees van Keulen

Art Dumay verhuisde naar groter pand

Park 75       
heeft een nieuwe eigenaar
 
“Het was ergens begin november toen wij ons pand in de markt te koop aan 
hebben geboden. Drie weken later kwam de enthousiaste - van oorsprong 
Nuenenaar - Tijmen Harberink voor een bezichtiging; een uur later zei hij dat 
hij het wilde kopen en wéér 3 weken later was hij eigenaar.” Dat de verkoop 
zo snel is gegaan verbazen de eigenaren van Art Dumay eigenlijk niet. Paul 
Dumay: “Een unieke ligging en een idyllisch pand, Tijmen heeft groot gelijk 
dat hij het kocht” En toch hebben Paul en Melanie voor hun bedrijf gekozen 
voor een ander pand. “‘We hebben hele � jne jaren gehad aan het Park, maar 
waren er simpelweg - door onze groei - uitgeknald, populair gezegd”

Uit het jasje gegroeid
“We hadden dus gewoon meer ruimte 
nodig en die hebben we gevonden op 
het Cockeveld 4. We verlieten 187m2 
en kregen er 1000 m2 voor terug met 
parkeerplaatsen voor de deur wat voor 
ons restauratie- en inlijstatelier heel 
belangrijk is”. Paul en Melanie runnen 
hun taxatie-restauratie en inlijstatelier 
op het  Cockeveld en daarnaast voeren 
zij vanuit daar hun online kunstver-
koopbedrijf uit. De ontwikkelingen 
zijn ook in de kunstbranche erg hard 
gegaan. Ze verkopen ongeveer 100 
kunstwerken per week via www.cata-
wiki.nl/ArtDumay. Melanie: “Het ou-
de ambacht van taxeren, restaureren 
en inlijsten hebben we gewoon door-
gezet, want dat blijft natuurlijk een 
prachtig vak.”

Nuenenaar als nieuwe eigenaar
Tijmen Harberink nam in 2015 het be-
leggingsbedrijf over van zijn vader. Tij-
men heeft hiermee een aantal panden 
in zijn bezit die hij verhuurt. Een rol 
die hem goed past: “Alhoewel dat niet 
mijn toekomstperspectief leek in eer-
ste instantie. Ik volgde het IVA in Drie-
bergen, eigenlijk nog niet eens zo zeer 
om de autobranche, maar de manier 

van onderwijs sprak me erg aan.” En zo 
geschiedde dat Tijmen als afgestudeer-
de IVA man in de verhuurbranche 
kwam. In Waalwijk heeft hij een aantal 
panden die hij verhuurt, en nu sinds 
half december ook in Nuenen. Tijmen 
zal het pand aan het Park 75 gaan ver-
huren. Wie er in komt is nog niet be-
kend. “Maar zodra dat zo is, zal Nue-
nen het ongetwijfeld horen. Het is een 
mooi pand met vele mogelijkheden 
door de ruime bestemmingen die er op 
zitten. Voor mij was het duidelijk toen 
dit te koop kwam dat ik het wilde heb-
ben. Ik heb er als kleine jongen vaak 
langsgelopen. Het doet me denken aan 
mijn jeugd en ik vind Nuenen een 
mooi, nostalgisch dorp waarbij ik veel 
mogelijkheden zie met dit pand.”

Advertorial

Een uurtje collecteren   
voor de Hersenstichting
De 22e Hersenstichting collecteweek nadert met rasse schreden. Alle zeilen 
worden bijgezet om de collecteorganisatie zo goed mogelijk te laten verlo-
pen. Hoe meer actieve collectevrijwilligers, hoe groter de kans op een suc-
cesvolle collecte.

Chaos in je hoofd na een bezoek aan 
een restaurant, elke dag de weg kwijt-
raken in je eigen huis of je geliefde niet 
meer herkennen. Voor de meesten van 
ons ondenkbare situaties. Maar niet 
voor mensen met een hersenaandoe-
ning. Eén op de vier mensen krijgt in 
het leven een hersenaandoening. Een 

groot deel houdt blijvende klachten en 
worstelt dagelijks met allerlei prikkels. 
We moeten hen helpen!

Dementie dreigt een ernstige volks-
ziekte te worden: één op de vijf men-
sen krijgt uiteindelijk dementie. Deze 
ziekte maakt steeds meer slachtoffers 
en kan iedereen overkomen. Daar legt 
de Hersenstichting zich niet bij neer. 
Met hart en ziel zetten wij ons in om 
toekomstige patiënten te kunnen ge-
nezen. Helpt u ons mee door in de 
week van 29 januari t/m 3 februari een 
straatje in uw eigen buurt te collecte-
ren? Hoe meer collectanten op de 
been, hoe groter de collecteopbrengst 
en hoe meer de Hersenstichting kan 
doen aan onderzoek en voorlichting. 
Voor direct aanmelden als collectant 
of collecteorganisator of voor meer in-
formatie kijk op www.hersenstichting.
nl of stuur een mail naar collecte@her-
senstichting.nl.  Tijdens kantooruren 
kunt u ook bellen tel. 070 - 360 48 16. 
Alvast hartelijk dank!



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 3

Kruiswoord

Horizontaal: 1 bowlingterm 6 vleesgerecht 12 betaaleenheid 13 frisdrank 
15 bergmeubel 18 raam 20 onaangepast mens (afk.) 21 pl. in Gelderland 
23 ten name van 24 onderwerp 26 vlies v.d. graankorrel 28 gebed 29 rustbank 
31 geeuwen 33 Nederlands Olympisch Comité 34 huisdier 36 Japans gerecht 
38 omsingeling 41 oorlogsgod 43 lompe vrouw 45 vreemde snuiter 47 pluk 
49 deel v.e. korenhalm 51 ondersoort 52 deel v.e. woning 
55 behandeling v.d. spieren 58 verharde huid 59 snel 60 muziekgezelschap 
61 drugshandelaar.

Verticaal: 2 saldo 3 korte snelle beweging 4 land in Azië 5 Grieks eiland 
7 tennisterm 8 aansteekkoord 9 wanneer 10 knokken 11 gevatheid 
14 uit nalatenschap verkrijgen 16 Europeaan 17 wilgentak 18 vuile vlek 
19 afl oop 22 poste meridiem 25 tekort 26 fl uisterend 27 beddengoed 
28 weer gezond 30 roodbruin paard 32 deel v.e. geweer 35 zoete vrucht 
36 langharige jachthond 37 land in Azië 38 wegkant 39 autostalling 40 benul 
42 gard 44 dierengeluid 46 spinsel 48 kuiltje op een golfbaan 50 riv. in Spanje 
a53 afbakening 54 gravure 56 wees gegroet 57 sukkel.

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

W O L G A S P A L K

K R E T A V S H I R T

M R R R A L L Y P O V

A A S J A M A I C A M E E

D M K G B V H P T S

E P A U L E T E E T L U S T

D R A R U I

S P A A N S E S P A T L A P

M L S T V P O O K O

A U B W E E M O E D F E E

K I B K N O T S L L F

S P A D E F T H E M A

G R IJ N S A A R D S

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

Oplossingen wk 2
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

V O O R G E V O 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.

ADRESSEREN
BAZIN
BESCHIMPEN
BRUTO
CONCEPTWET
DIAMANT
EXTRA
HANDS
HELPEN
HOOGTE
JOYSTICK
KAPER
KOKER
LAATJE
MARETAK
METER
OERBOS
ONNODIG
OVERZEE
SCHEMER
SONDE
STROT
WADEN
WOEST
WONING
ZEEVAREND
ZONNEKANON

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

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 3 7 2
7

3 1
1

4 6 3 9
2 9 7 4
9 4 8

8 4 5 1
2 6

week 23, Dhr. / Mw. L. Hake, Nuenen.

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.

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. 
Maak vrijblijvend een eerste afspraak!
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

PRAKTIJK ALTERNATIEVE
GENEESWIJZEN

De meeste zorgverzekeringen vergoeden onze consulten.

Wilt u meer weten kijk dan op onze website 

Rene van der Valk
Psychosociaal- en Hypnotherapeut

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.

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

TE KOOP: scootmobiel, 
merk Travelux, 4 jaar oud, 
weinig gebruikt. Voor info 
040-2834504.

Wij halen GRATIS bij u thuis 
op, alle overbodige spullen, 
ook witgoed en elektronica. 
Tel. 06-46830117.

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

GITAARLES IETS VOOR JOU? 
Kijk nu op www.gitaarschoolnuenen.nl 

voor jouw gratis proefl es. 
Bel nu 06-52685862.

TE HUUR
op mooie locatie gelegen

BEDRIJFSRUIMTE/OPSLAGRUIMTE
Adres: Spegelt 31 5674 CE Nuenen

Bedrijfshal 480 m2 hoogte 6,5 m
Kantoor 90 m2 Buitenterrein 300 m2

Alle voorzieningen zijn aanwezig.
Tel: 040-2833163 of 06-34940070

--- VACATURES ---
• HORECA MEDEWERKERS 

• OPROEPKRACHTEN
Voor cultureel centrum 'Het Klooster' in Nuenen 
 zijn wij op zoek naar enthousiaste en fl exibele 
medewerkers die ons horeca team kunnen 
komen versterken. Voor 1 of meerdere, vaste 
avonden door de week van 18.00-23.00 uur en 
tevens voor feesten en partijen. 
Tevens oproep krachten die fl exibel inzetbaar 
zijn wanneer nodig, dit kan zijn op een avond 
door de week, in het weekend en op feestdagen, 
afhankelijk van wat er te doen is in het klooster. 

Wat houdt het werk in?
Het gaat om horeca werkzaamheden zoals o.a.
• Bar/bediening tijdens feestjes en 

partijen, het verzorgen van koffi etafels, 
theatervoorstellingen, e.d.

• Ervaring en fl exibiliteit is een pré, omdat de 
werkzaamheden en tijden erg variëren

• s’ Avonds en in het weekend.

Wat zijn jouw kwaliteiten?   
• Snel kunnen schakelen
• Stress bestendig
• Teamplayer

Je komt te werken in een enthousiast en leuk 
team, waar iedereen wat voor elkaar over heeft.

Is dit iets voor jou dan nodigen we je graag uit 
voor een gesprek dit kan je laten weten via onze 
site: info@kloosternuenen.nl  of via telefoonnr. 
040-2843181 (tussen 8.30-18.00 uur).

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

HET KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

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

smolders.schoenen@planet.nl

SMOLDERS SCHOENEN 
Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe 
collega om ons team te komen versterken.

VERKOOPSTER (M/V)
Heb je passie voor mode en schoenen? 

Ben je klantvriendelijk en weet je van 
aanpakken? Los jij problemen op met een 
glimlach en heb je affi niteit met schoenen? 

Dan ben jij degene die we zoeken!
De functie is voor gemiddeld 25 uur per week, 

waarvan ook zaterdagen.

Ben jij enthousiast, gedreven en zou deze 
afwisselende baan ben jou passen?

Stuur dan je CV en een korte motivatie naar 
smolders.schoenen@planet.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
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Zing mee, in Nuenen aan zee, 
met Zingerij Dwarsgetuigd
Al twintig jaar is ons Shantykoor in Nuenen actief. Dit mannenkoor zingt de oor-
spronkelijke werk- en rustliederen, welke vroeger aan boord van de dwarsge-
tuigde vrachtzeilschepen, vissersschepen en walvisvaarders werden gezongen.

Vooral het ritmisch zingen aan boord 
tijdens het werk had een belangrijke 
functie, zoals bij het hijsen van de di-
verse zeilen, bij het overstag gaan, met 
de kaapstander hijsen van het zware 
anker, het droogpompen van het ruim 
waar de verblijven, handelsvoorraden 
en voedselvoorraad stonden, etcetera. 
De shantyman was de voorzanger, die 
bepaalde het ritme en veelal ook de 
tekst die gezongen werd. Alleen de 
shantyman mocht in zijn teksten ge-
wag maken van de ontberingen en 
wantoestanden aan boord.
De zeilschepen gingen de hele wereld 
over en maakten gebruik van beman-
ningen uit alle hoeken van onze aard-
bol. Veel van de teksten en melodieën 
die werden gezongen zijn daarom ook 
over de hele wereld terug te vinden, in 
allerlei vertalingen en bewerkingen. 
Diverse Oudhollandse liedjes zoals 
‘Daar was laatst een meisje loos’ en in-
ternationaal bekende liederen zoals 

‘The drunken sailor’ worden nog steeds 
gezongen. Veel van deze liederen ko-
men uit de negentiende eeuw.
Met een repertoire van meer dan hon-
derd liederen en jaarlijks diverse op-
tredens is Zingerij Dwarsgetuigd op 
festivals, ook in het buitenland, een 
bekende verschijning geworden. Op 
dit moment zijn onze zangmaten op 
zoek naar nieuwe maten die ook de 
sfeer van kameraadschap, hete thee en 
geteerde zeilen willen ervaren.
Zingen over de zee, vrouwen en drank 
kan alleen bij Zingerij Dwarsgetuigd.

Wij oefenen om de twee weken op 
donderdagavond in De Wentelwiek in 
Nuenen. Noten lezen is niet belang-
rijk, maar lekker zingen op gevoel en 
intuïtie, onder leiding van onze erva-
ren dirigent.
Meer info op www.dwarsgetuigd.nl of 
bel Hans Bijleveld 06-53508530 of mail 
info@dwarsgetuigd.nl. 

In Memoriam  
Tini van Esch
Vrijdag 12 januari bereikte carna-
valsvereniging CV De Wetters het 
droevige nieuws dat Tini van Esch 
op 59 jarige leeftijd is overleden. 
Hoewel hij ernstig ziek was, kwam 
zijn plotselinge overlijden hard aan. 
Tini was in 2004 Prins Charpentier 
van CV de Wetters. Vanaf dat jaar is 
hij lid geworden van de Raad van Elf 
en was hij jarenlang actief als be-
stuurslid en diverse commissies.
Tini was een echte carnavalsvier-
der op wie altijd een beroep kon 
worden gedaan. Vanuit zijn vakge-
bied hielp hij mee de residentie 
vormgeven en de prinsenwagen 
slim te ontwerpen. De wagen werd 
vervolgens in zijn werkplaats in el-
kaar gezet.  Tini was een gezellig-
heidsmens waar je stevige discus-
sies mee kon hebben op een cor-
recte manier maar waar je ook erg 
mee kon lachen.
De Wetters wensen de familie Van 
Esch veel sterkte toe met het verlies 
en hopen dat zijn carnavalshart in 
Nederwetten voor altijd blijft klop-
pen.

Neem je servet mee tijdens carnaval
Voor diegenen die het Dwèrsdebuut hebben bijgewoond, zal  op onderstaande fo-
to bekend voorkomen. Een fantastisch gezicht: op het ritme van ‘Lacs du Conne-
mara’ en ‘Liberté’ barst de zaal uit zijn voegen en zwaaien honderden servetten/
zakdoekjes in de lucht. Deze beelden willen we tijdens carnaval graag doen herle-
ven. Daarom een oproep aan alle Nuenense carnavalsvierders: neem tijdens car-
naval je eigen servet of zakdoek mee. Klein of groot, wit of in de kleuren van je out-
fit, het maakt niet uit. Wát een mooie plaatjes gaat dat opleveren tijdens bijvoor-
beeld Skôn Vrouwkes, DolDwèrs, de Optocht, Concert Carnavalesk of gewoon in 
de kroeg! We gaan er een prachtig fiske van maken. OP OE GEZONDHEID!

Prins Hospitalis en Adjudanten Hotella, Terra en Coiffura

Zevende Ameezing Carnaval
Buiten carnaval vieren met carnavaleske meezingers. Dat was het idee van Oud 
Prins BimBam en zijn Adjudant Klokje in 2011. Zondagmiddag 11 februari vindt 
in het Park de zevende editie plaats van dit Ameezing Carnaval, georganiseerd 
door de Klippeleaters.
Dit jaar gaan ze voor minimaal 33 liedjes om mee te zingen, de teksten verschijnen 
op een groot LED-scherm. Als rode draad en zangondersteuning zijn er drie arties-
ten aanwezig die ieder in hun eigen typetje het publiek gaan vermaken, afgewisseld 
met een enkele blaaskapel (uiteraard de organisatoren zelf De Klippeleaters). En de 
traditionele afsluiter de Nuenense Elvis, Mark Elbers, ontbreekt uiteraard ook niet.
 

Club 111 
De doelstelling van de stichting Club 111 is het steunen van de carnaval 
voor kinderen, gehandicapten, ouderen en het algemeen belang in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Een groter publiek betekent automatisch meer be-
trokkenheid bij de Nuenense Carnaval en daardoor nog meer carnavalsvier-
ders die het feest willen meemaken. Een uitkomst die Club111 als geen 
ander stimuleert.

Club 111 blijft daarom in contact met de verenigingen, stichtingen, horeca en ge-
meente Nuenen om gezamenlijk tot een juiste verdeling te komen van alle dona-
ties die jaarlijks worden ontvangen. Belangrijk te vermelden is dat Club 111 altijd 
zijn zelfstandigheid zal bewaren en de uitvoering van nieuwe en bestaande activi-
teiten volledig overlaat aan de stichtingen en verenigingen in Nuenen. Financiële 
steun verlenen aan deze activiteiten is en blijft het doel. 
Het bestuur van Club 111 vertegenwoordigt bijna 300 leden, die jaarlijks een be-
drag overmaken van € 55,55. Om de leden te bedanken, organiseert het bestuur van 
Club 111 een gezellige soosmiddag, ieder jaar op zaterdagmiddag tijdens carnaval. 
Voor donaties mail naar: club111nuenen@gmail.com of stort € 55,55 op NL29AB-
NA 044 44 75 087 ten name van  CLUB 111 in Nuenen.

Carnavalesk weekend      
CV De Wetters
Prinsenreceptie
Zondag 21 januari is de prinsenreceptie van carnavalsvereniging De Wetters in 
hun residentie Sjâtoo Sjapoo, De Koppel 1 in Nederwetten. Iedereen is welkom 
vanaf  14.00 uur.

Bonte avonden
Eveneens in de residentie organiseren de Wetters op zaterdag 20 januari en vrij-
dag 9 februari weer een Bonte avond, met onder andere Hans Verbaarschot, Ari-
an Compen, Alex Wintermans, Giel van Erp, Rob Scheepers (Helmond) en arties-
ten van eigen bodem. Kaarten kosten 12 euro en zijn verkrijgbaar bij de voetbal-
kantine van RKVV Nederwetten of via tel. 06-13700648. Zaal open 18.30 uur, 
aanvang 19.40 uur.

Carnavalesk weekend      

Foto: Bart Verkuijlen/ LAVFotografie - de PLaatjesmaker

Nuenenaren   
voor Malawi 
Twee inwoners van Nuenen c.a., mevr. 
Toos Verbruggen en dhr. Jaap Metsers, 
zetten zich bijzonder in voor projecten 
in 3e wereldlanden. Stichting Wereld-
huis Eindhoven in de Laagstraat ver-
koopt op zaterdag 20 januari een grote 
partij carnavalskleding. Er is volop keus: 
dansmarietjes kleding, slipjassen, hoe-
den, blouses, broeken, brillen, toeters, 
medailles et. etc. In de permanente to-
neelkast van de kledingafdeling vindt u 
nostalgische jaren ’60 en ’70 jurken. 
Voor kinderen is er een aparte afdeling 
met allerlei verkleedkleding: prinsesjes, 
indianen, dieren, piraat etc.
Elke dag daarna tot carnaval wordt de 
carnavalskleding aangevuld. De op-
brengst van de verkoop is bestemd voor 
onderwijs in Malawi. Voor € 300,- krijgt 
een jongere gedurende 4 jaar onderdak, 
voeding, kleding en onderwijs. Met een 
diploma op zak ziet zijn toekomst en die 
van het ontwikkelingsland er beter uit!
Het Kringloopwarenhuis in de Laag-
straat 288a is geopend van dinsdag t/m 
vrijdag van 13.00 tot 17.00 en op zater-
dag van 10.00 tot 15.00 uur. U bent van 
harte welkom!

Bavaria komt op voor alle carnavalliefhebbers met #carnavalvrij 

 Bavaria wil dat carnaval     
tot de o�  ciële feestdagen gaat behoren
Bavaria, familiebrouwer uit Lieshout, draagt carnaval al jaren een warm hart 
toe. Sterker nog, Bavaria = carnaval. Onder het motto #carnavalvrij wil Ba-
varia ervoor zorgen dat alle carnavalsliefhebbers de kans krijgen hun favo-
riete feest te vieren. Om dit voor elkaar te krijgen, start zij een online petitie 
om carnaval tot onze o�  ciële feestdagen te laten behoren. Sjefke Vaeren - 
boegbeeld van de campagne #carnavalvrij - roept alle carnavalliefhebbers 
van Nederland op de petitie te ondertekenen via carnavalvrij.nl.
 
Carnaval is gemeengoed
Sinds jaar en dag wordt er in vele ste-
den en dorpen carnaval gevierd en kan 
inmiddels gezien worden als gemeen-
goed. Het feest staat in het teken van 
verbinding en verbroedering. “Carna-
val is een prachtig feest dat elk jaar 
groots gevierd wordt. Het is een feest 
van ons allemaal: wie je ook bent en 
waar je ook vandaan komt, je hoort er 
bij. We willen met onze Brabantse 
wortels en onze betrokkenheid bij dit 
volksfeest - want ja, daar hoort voor 
velen een lekker biertje bij - ervoor 
zorgen dat carnaval voor iedereen een 
fantastisch feest wordt”, vertelt Florent 
Renders, Marketeer bij Bavaria. “Hoe 
mooi zou het zijn als carnaval tot onze 
officiële feestdagen behoort. We roe-
pen daarom iedereen op om te laten 
zien hoeveel we met zijn allen van dit 
mooie feest houden.”

Sjefke Vaeren als vrijheidsstrijder
De Brabantse Che Guevara - Sjefke 
Vaeren als charismatische leider van 
#carnavalvrij - riep iedereen die carna-
val een warm hart toedraagt op de pe-
titie te tekenen via deze video. “Als 
Brabander ben ik trots op hoe wij dit 

volksfeest vieren en strijd ik voor #car-
navalvrij, zodat alle carnavalsliefheb-
bers vrij krijgen om ons favoriete feest 
te vieren”, aldus Sjefke Vaeren. “Er is 
werk aan de winkel en ik hoop dat alle 
carnavalliefhebbers het feest der fees-
ten kunnen vieren, waar dan ook.”

Bavaria komt op voor alle carnavalliefhebbers met #carnavalvrij 

De doelstelling van de stichting Club 111 is het steunen van de carnaval 

Voor diegenen die het Dwèrsdebuut hebben bijgewoond, zal  op onderstaande fo-

Muziek op de Dorpsboerderij   
met Countryband The Silo Drifters
Een band met een grote voorliefde voor de stijl uit de jaren 40 en de vroege 
jaren 50. Met in het bijzonder het repertoire van de legendarische Hank Wil-
liams & zijn Drifting Cowboys.

Een prominente rol is weggelegd voor 
het muziekinstrument de lapsteel of te 

wel een frying pan. Dit instrument 
kennen veel mensen ook als de hawaii-

aanse gitaar of als de steelgitaar. Samen 
met de fiddle, gitaar, mandoline en 
contrabas vormen de musici een 
prachtig muzikaal geheel. Tevens heb-
ben the Silo Drifters een aantal gewel-
dige zangstemmen in huis.

De bandleden hebben allen hun spo-
ren in de muziek ruimschoots ver-
diend. Zij kennen elkaar reeds lange 
tijd persoonlijk en delen allemaal de 
voorliefde voor country muziek uit de 
jaren 40 en 50.
De muziek wordt in zijn pure vorm en 
met het originele instrumentarium ten 
gehore gebracht. Elektrische gitaar en 
Mandoline: Henk Franke; Fiddle: Piet 
Kolderman; Lapsteel Gitaar en Zang: 
Rob Livius; Contrabas en Zang: John 
Livius; Rhythm gitaar en zang: Peter 
Peeters.

Countryband the Silo Drifters steunen 
de Dorps & kinderboerderij Wever-
keshof Nuenen door op zondagmid-
dag 21 januari een optreden te geven. 
Het belooft een geweldig feest te wor-
den.

Aanvang 14.00 uur. Vrij entree. Hugo 
van Berckellaan 5 Nuenen.
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Thuis in Nuenen
van vlucht naar

integratie

Nuenen presenteert een spiksplinternieuw, eigentijds glossy magazine: 
‘Nieuwe Nuenenaren’. Een eenmalige uitgave met verhalen van mensen 
die hun onveilige land moesten ontvluchten en hier zijn geland. 
Met succes! 

“Het is belangrijk
dat onze kinderen zich

hier goed voelen.”

De verhalen zijn omlijst 
met inspirerend werk van 

kunstenaars, stijlvolle fotografie 
en historische beelden 

uit Nuenen.
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Ze voelen zich thuis in Nuenen en werken hard om 
hier een nieuw bestaan op te bouwen, Nederlands te 
leren en onderdeel te zijn van onze samenleving. Ze 
doen mee en zetten zich vrijwillig in, o.a. als tolk. Een 
aantal van hen was in die rol betrokken bij de crisisop-
vang in sporthal De Hongerman, een paar jaar geleden.

Het zijn niet alleen de vluchtelingen die hun verhaal 
vertellen. Ook Wethouder Sociaal Domein Caroline van 
Brakel en de coördinatoren van Vluchtelingen- en 
Vrijwilligerswerk, Marcelle Vlaanderen en Ismene 
Borger (LEVgroep) vertellen hoe er achter de schermen 
krachtig en plezierig is samengewerkt om 69 vergun-
ninghouders te huisvesten! De goede onderlinge 
contacten alleen al bevorderen de integratie.

Vrijwilligers laten zien wat er allemaal komt kijken bij 
de maatschappelijke en juridische begeleiding en het 
leren van de Nederlandse taal. Dat is veel! Dit is heel 
pittig werk.

Jongerenwerkers David Koppe en Bjorn Pinsel geven 
aan hoe belangrijk sport en spel is voor jong volwas-
senen en hoe ze door een lekker potje voetbal met 
elkaar in gesprek raken over (voor-)oordelen en wat er 
in hen leeft. Dat levert goede discussies op.

Ook vertellen de nieuwe Nuenenaren over de weg 
naar werk en hun baan in de groenvoorziening, 
kinderopvang en horeca. Rabobank Dommelstreek en 
The Colour Kitchen maken zichtbaar hoe ze elkaars 
kracht versterken en vluchtelingen na een 
praktijkopleiding van een jaar aan een baan helpen in 
horeca en catering.

Kortom: verhalen van succesvolle integratie en samen-
werking. Integreren doe je samen!

De verhalen zijn omlijst met inspirerend werk van kun-
stenaars (waaronder schrijvers, zangers en dichters), 
stijlvolle fotografie en historische beelden uit Nuenen. 
Bovendien bevat dit mooi vormgegeven blad een 
verhaal over cultuurverschillen en hoe je daarmee om 
kunt gaan van Huibert de Man en tips om sneller, beter 

en leuker spelenderwijs een taal te leren. De Keniaanse 
Elizabeth Ndiaga voelt zich al 13 jaar thuis in Nuenen 
en heeft zelf haar verhaal geschreven over hoe zij haar 
weg heeft gevonden.

Het magazine wordt uitgegeven in eigen beheer en 
is voor € 7,50 exclusief verzendkosten te bestellen bij 
Nannie van den Eijnden onder vermelding van 
‘Nieuwe Nuenenaren’, ISBN: 978-94-92298-05-8, email: 
nieuwenuenenaren@gmail.com. 

Elk verkocht exemplaar komt ten goede aan de inte-
gratie, bijvoorbeeld hulpmiddelen om de taal te leren, 
zoals een memory spel. Waar wij jaren over doen op 
de basisschool, letters, klanken, woorden en gramma-
tica leren, moeten zij zich in hoog tempo eigen maken. 
Ze kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. Er wor-
den nog vrijwilligers gezocht voor maatschappelijke 
begeleiding en als taalmaatje! Heeft u interesse dan 
kunt u zich aanmelden bij LEVgroep Nuenen, Berg 22c. 

De presentatie van het tijdschrift vindt plaats tijdens 
een bijeenkomst van Gemeente Nuenen, die is geor-
ganiseerd om iedereen te bedanken die heeft meege-
werkt aan het huisvesten van 69 vergunninghouders. 

Dit magazine is een burgerinitiatief van twee maat-
schappelijk betrokken auteurs, Don Croonenberg en 
Nannie van den Eijnden. Wij vragen u de nieuwe 
Nuenenaren welkom te heten en hun integratie te 
steunen door het blad te kopen.

De auteurs wensen u veel plezier bij het lezen van 
deze verhalen.

Nuenen, 18 januari 2018

Nannie van den Eijnden

Don helpt armoede in Kenia bestrijden en werd tijdens een 
bezoek opgenomen in een Keniaanse familie.

van vlucht naar integratie

Eindredacteur

PS: Wist u dat Nuenen het thuis is van 66! nationaliteiten? 
Dat is eenderde van alle landen in de wereld!

Van hier of van daar

Ge kiest oew ouders nie, ge kiest ook nie oew familie

Ge kiest al evenmin de straten van Chili, Ravenstein

of Dakar um ‘t lopen te leren

Ge bent van hier of van daar 

Van hier of van daar waar ge geboren bent, zijn ze

daar goed voor elkaar

© Fragment uit: Né quelque part, Maxime Le Forestier
Vertaling: Gerard van Maasakkers
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Vrijwilligers laten zien wat er allemaal komt kijken bij 
de maatschappelijke en juridische begeleiding en het 
leren van de Nederlandse taal. Dat is veel! Dit is heel 
pittig werk.

Jongerenwerkers David Koppe en Bjorn Pinsel geven 
aan hoe belangrijk sport en spel is voor jong volwas-
senen en hoe ze door een lekker potje voetbal met 
elkaar in gesprek raken over (voor-)oordelen en wat er 
in hen leeft. Dat levert goede discussies op.

Ook vertellen de nieuwe Nuenenaren over de weg 
naar werk en hun baan in de groenvoorziening, 
kinderopvang en horeca. Rabobank Dommelstreek en 
The Colour Kitchen maken zichtbaar hoe ze elkaars 
kracht versterken en vluchtelingen na een 
praktijkopleiding van een jaar aan een baan helpen in 
horeca en catering.

Kortom: verhalen van succesvolle integratie en samen-
werking. Integreren doe je samen!

De verhalen zijn omlijst met inspirerend werk van kun-
stenaars (waaronder schrijvers, zangers en dichters), 
stijlvolle fotografie en historische beelden uit Nuenen. 
Bovendien bevat dit mooi vormgegeven blad een 
verhaal over cultuurverschillen en hoe je daarmee om 
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nieuwenuenenaren@gmail.com. 
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tica leren, moeten zij zich in hoog tempo eigen maken. 
Ze kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. Er wor-
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Savant breidt haar wijkzorg uit in Nuenen

Verzorgenden
gezocht!
Na het grote succes van ons nieuwe, moderne 
woonzorgcentrum Savant van Lenthof in Nuenen 
gaan we uitbreiden naar de wijk! Voor dit nieuwe 
team zijn wij op zoek naar verzorgenden die het 
leuk vinden om mee te denken over de ontwikke-
ling van dit nieuwe team en de zorg in Nuenen. 

Wil jij als verzorgende IG aan de slag bij de 
mensen thuis in Nuenen? Ben jij zelfstandig, 
kun je helder en met empathie communiceren 
richting cliënten en collega’s, help jij de mensen 
zelf oplossingen bedenken zodat ze zich goed 
kunnen redden?

      
           Savant Zorg biedt jou de mogelijkheid om 
je talenten te laten zien en volop ruimte om jezelf 
te ontplooien. In dit nieuwe zelfstandige zorgteam 
wordt nog volop gepionierd, waarbij jouw inbreng 
heel erg wordt gewaardeerd. Je krijgt een contract 
voor onbepaalde tijd waarbij contracturen van 
0 tot 36 bespreekbaar zijn. Voor meer informatie neem 
gerust contact op met HR recruitment, 0492-572111.

Savant Zorg is een grote, 
gecertificeerde zorgaanbieder in de 
regio Zuidoost-Brabant die bekend 

staat als een betrouwbare, verbindende 
en vooruitstrevende organisatie, 

waarbij gewerkt wordt in zelfstandige 
zorgteams. We leveren een breed pakket 
aan diensten voor zorg, wonen en welzijn 

in de gemeenten Asten, Deurne, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, 

Laarbeek, Nuenen en Someren. 
Zowel bij de mensen thuis als in onze 

moderne woonzorg- en ontmoetingscentra. 

Kijk snel op 
www.werkenbijsavant.nl 
voor meer informatie en 

solliciteer direct via 
de site.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Berg 19 - 5671 CA Nuenen   T (040) 283 30 57   www.metselaarsmakelaardij.nl    Volg ons nieuwste aanbod op facebook

Te koop: De Hovenier 2 Nuenen
In een zeer geliefde woonomgeving, geschakelde semi bungalow met garage en tuin. Deze woning is 
voorzien van een ruime woonkamer, slaapkamer en badkamer op de begane grond en op de verdieping 
vinden we nog 2 slaapkamers en een badkamer voor eventuele gasten. De woning wordt verkocht 
middels een vrijwillige inschrijving. Vraag naar de voorwaarden op ons kantoor.

• Richtprijs: € 439.000,- k.k. 

Nuenenaren opgelet! open huis

vrijdag 19 januari 16.00-17.00 uur

zaterdag 20 januari 10.00-11.00 uur

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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60 jaar Rond de Linde
Haringhappend redacteur geworden
1979. Tien jaar inwoner van Nuenen en trots als een hond met paarden-
staart, sta ik als adjudant van CV De Dwèrsklippels bij een horeca etablis-
sement aan de Parkstraat ‘haring te happen’. Nog nahijgend van die 
heftige weken van plezier opwekken, aansturen, maathouden en vrolijk-
heid beleven, spreekt Grootvorst tevens President der Dwèrsklippels mij 
aan. Deze Willem Messerschmidt is binnen Nuenen-dorp de gewaardeer-
de smid van vele organisaties en evenementen. Wat gehapte haring 
zwemmend in bier achterlatend, komt de aap uit de mouw. De carnavals-
vereniging zoekt een redacteur voor de carnavalskrant. Na mijn toezeg-
ging, neemt Willem zijn gevederde steek af en zet een voor mij onbekende 
pet op. Het blijkt de Rond-de-Linde uitgeverspet te zijn! Met spoed rep ik 
mij naar huis om mijn lie� e te melden dat ik redacteur van Rond de Linde 
ben geworden. “En daarbij nog gek ook” zegt dat lie� e, “je hebt een druk-
ke baan als schooldirecteur!”

Scherpe pen
Dat is het begin van dertig jaar inten-
sieve relatie met Rond de Linde en 
dus met heel Nuenen c.a. VVD wet-
houder Piet van Dun is volgens de 
latere burgemeester René Gerrits de 
eerste, die geprikt wordt met mijn 
scherpe pen. Mijn eerste artikel gaat 
over het politieke debat handelend 
over ‘Schoolkatechese’ hetgeen die 
wethouder in katholiek Nuenen niet 
wil betalen.
In die ‘oertijd’, toen Rond de Linde 
nog géén vijfentwintig jaar bestond, 
zetelde de gemeenteraad in de raads-
zaal op de bovenverdieping van de 

gemeentevilla. Wethouder Jan Bis-
schops is waarnemend omdat burge-
meester Smits van Oyen overleden is. 
Hij weet niet goed raad met mijn aan-
wezigheid, maar dorpsbarbier Peer 
van Liempt introduceert mij. Waarna 
ik me op een eikenhouten schrijvers-
stoel met lessenaartje kan zetelen. De 
vader van huidig raadslid Pijs mengt 
zich als volksvertegenwoordiger ge-
vraagd en ongevraagd herhaaldelijk 
in de discussies en wel op zo’n oud-
Nuenense wijze, dat dialectkenner 
Gerard de Laat hem niet zou kunnen 
verstaan. Mede daarom heb ik de 
oude Pijs zelden kunnen citeren.

Ook democratie in Nuenen
De adellijkheid van Smits van Oyen, 
maar vooral zijn aristocratische relatie 
met de bevolking heeft op bestuurlijk 
Nuenen grote invloed gehad. De ac-
ceptatie van eigenmachtigheid der 
burgemeester neemt rap af. Waarne-
mend burgemeester Jan Bisschop 
voelt hoe hij steeds meer moet inte-
ren en niet zo maar op eigen wijze het 
ambt kan uitoefenen. De kritische 
raadsleden der oppositie dwingen 
Jan om op de democratische toer te 
besturen. Het ‘geven en nemen’ van 
inspraak/medezeggenschap leidt tot 
heftiger gerommel. Het gemeentebe-
stuur lijkt op dat van nu. ‘Eigen partij 
eerst, stiekem handjeklap, per defini-
tie niet eens zijn!’
En plots is daar dan de nieuwe, burge-
meester Harrie Terwisse. Nota bene uit 
Helmond!! In een interview na hon-
derd dagen, constateer ik naar hem 
toe, dat er weer orde heerst en wordt 
geluisterd . D66 aan het roer! Het 
werkt. Bulderende gulle lach klinkt op 
onder de lindeboom aan de Berg. En 
zal zeventien jaar blijven klinken.

Voormalig hoofdredacteur
Wil Vermeulen

Vanaf 29 januari gaat onze collega Joke 
genieten van haar welverdiende pen-
sioen. Na ruim 18 jaar trouwe dienst 
kunnen wij dat natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan. Op haar laatste dag 
neemt Joke graag afscheid van onze 
klanten onder het genot van een kop 
koffie en wat lekkers. Op donderdag 
25 januari tussen 12.00 en 15.00 uur is 
zij voor de laatste keer in AH-schort in 
onze winkel te vinden. Graag tot dan!

Medewerkers van 
AH Kernkwartier

Eerste Young Talent Award 
OCN voor Dirk de Vocht
Door Edwin Coolen

Tijdens de gala-avond van het Ondernemerscontact Nuenen (OCN) begin dit 
jaar, werd voor het eerst de Young Talent Award toegekend. Winnaar van de-
ze Award werd Dirk de Vocht van Bakkerij De Vocht. Met deze nieuwe prijs 
wil het OCN jonge, ambitieuze ondernemers in de spotlight zetten, stimule-
ren en verbinden met andere ondernemers. 

Dirk: ‘Dat anderen je hiervoor aandra-
gen, geeft aan dat ze zien hoe hard je 
werkt voor wat je wilt bereiken. Ergens 
halverwege december zijn twee juryle-
den voor een rondleiding bij ons op 
het bedrijf geweest. Vervolgens kreeg 
ik het telefoontje dat ik bij de laatste 
drie zat, enorm leuk!’
‘Met mijn familie en een dosis gezonde 
spanning waren we op het gala aanwe-
zig. Daar kreeg ik anderhalve minuut 
om ons bedrijf te presenteren aan de 
ondernemers van Nuenen. Die 90 se-
conden waren precies genoeg om te 
vertellen over de enorme groei die 
Bakkerij de Vocht de afgelopen vijf jaar 
doormaakte, van één naar zeven eigen 
winkels met een grote, moderne pro-
ductiebakkerij.’
‘Toen na de stemming bleek dat ik ge-
wonnen had, was ik ontzettend blij. 
Het is een erkenning van je werk en 
prestatie waar ik heel hard voor heb 
gewerkt de afgelopen jaren. De cheque 
van 2500 euro die bij de award hoort, is 
natuurlijk mooi maar daar doe je het 

niet voor. Dat geld hebben we dan ook 
aan de stichting Homeplan geschon-
ken. Maar de titel is voor mij van on-
schatbare waarde,’ aldus Dirk.

Tijdens het gala van 8 januari werd Pa-
trick Coppelmans tot Ondernemer 
van het Jaar uitgeroepen. Zie ook Rond 
de Linde van vorige week.

Foto: Bart Verkuijlen/ LAVFotografie

Theo van Uum, nieuwe directeur Langdurige Zorg VWS:

“Savant van Lenthof        
past prima bij zorgvraag”

Aandacht voor welzijn, welbevinden 
en het ‘thuisgevoel’ staat in Savant van 
Lenthof voorop. Zo kunnen cliënten 
met dementie zich vrijelijk bewegen in 
het hele woonzorgcentrum en de rian-
te tuin. Alleen de voordeur van het 
woonzorgcentrum zit op slot. Ook zijn 
de ruimtes licht met aangepast kleur-
gebruik om prikkels te verminderen. 
De veiligheid wordt gewaarborgd 
dankzij de nieuwste vormen van do-
motica: alle verzorgenden hebben een 
telefoon met een alarmmelding die is 
gekoppeld aan verschillende systemen 
zoals een bewegingsmelder in de ka-
mer en een hals-alarm van de cliënt. 
Dit maakt de Nuenense locatie van Sa-
vant Zorg tot een van de modernste 
woonzorgcentra in Nederland.

Fantastisch
VWS-directeur Van Uum is onder de 
indruk van Savant van Lenthof. “Het 
ziet er fantastisch uit. Ik ben benieuwd 
hoe het zich ontwikkelt. Omdat cliën-
ten hier zorg krijgen zoals in hun thuis-
situatie, betekent dat anders werken. 
Bovendien heb je te maken met wet- en 
regelgeving die nog niet helemaal aan-
sluit bij deze nieuwe vorm van zorgver-
lening. Toch ligt hier de toekomst om-
dat Savant van Lenthof prima past bij 
de huidige zorgvraag. Deze kleinschali-
ge initiatieven zie ik dan ook steeds 
meer ontstaan in Nederland.”

Contacten leggen
Tijdens de werkbespreking met VWS 
en het zorgkantoor deed Savant Zorg 

uit de doeken hoe zij in Savant van 
Lenthof werkt en waar de knelpunten 
liggen. Zo kwamen onder meer ge-
dwongen opnamen, ethische dilem-
ma’s, fixatievrije zorg, de brein omge-
vingsmethodiek, het open-deurbeleid 
en de dementievriendelijke samenle-
ving aan bod. Vooral over de financie-
ring van de geboden zorg kwamen de 
nodige vragen. “Anders dan in de regu-
liere verpleeghuiszorg krijgen mensen 
met dementie in Savant van Lenthof 
een Volledig Pakket Thuis (VPT)”, ver-
telt Savant-bestuurder Peter Bosselaar. 
“Dit pakket aan zorg bestaat in drie 
vormen al naar gelang de zorgzwaarte. 
Door deze drie te clusteren, kunnen we 
goede zorg en ondersteuning bieden. 
Hierdoor leven cliënten in een prettige 
woonomgeving met vier buurtkamers 
waar zij gemakkelijker contacten leg-
gen en dus niet vereenzamen.”

Tussenfase
Het zorgkantoor staat pal achter nieu-
we initiatieven als Savant van Lenthof, 
benadrukt CZ-zorgkantoormanager 
Caro Verlaan. “We hebben Theo van 
Uum uitgenodigd om te laten zien hoe 
het overleg hierover tussen zorgkan-
toor en zorgaanbieder verloopt. Sa-
men met Savant Zorg tonen we aan 
VWS hoe toekomstige zorg eruit kan 
zien. Nu is het nog een tussenfase: niet 
meer helemaal thuis wonen maar wel 
genieten van de voordelen die je van 
thuis uit gewend bent.”
www.savant-zorg.nl

Het nieuwe woonzorgcentrum Savant van 
Lenthof in het centrum van Nuenen biedt 
dertig moderne appartementen met zorg 
voor mensen met dementie.

De nieuwe directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, Theo van Uum (derde 
van rechts) en de andere deelnemers luisteren tijdens de rondleiding in het nieuwe woon-
zorgcentrum Savant van Lenthof in Nuenen aandachtig naar de uitleg van zorgcoördina-
tor Richard Dehne (midden).

Pensioen Joke

Theo van Uum, de nieuwe directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van 
VWS, heeft op donderdag 11 januari het onlangs geopende woonzorgcen-
trum Savant van Lenthof in Nuenen bezocht. Dit op uitnodiging van het 
zorgkantoor van CZ. Tijdens zijn werkbezoek sprak directeur Van Uum uit-
gebreid met Savant-medewerkers en CZ-vertegenwoordigers over onder 
andere de opzet van de zorg, faciliteiten, � nanciering en wettelijke rand-
voorwaarden. Tevens kreeg de delegatie een rondleiding door het gebouw, 
waar straks dertig cliënten met dementie zelfstandig wonen zoals zij thuis 
gewend zijn, met 24-uurszorg in de nabijheid.

Schuif even aan tafel bij... Frans van Bronkhorst

“Theater is een avontuur,  
maar ook keihard werken”
Frans van Bronkhorst kan het weten, want tijdens een groot deel van zijn 
werkend bestaan oefende hij het bijzondere beroep uit van impresario. Een 
impresario is een theaterondernemer, die nieuwe producties creëert voor 
op het podium. In de voorbereiding en uitvoering schakelt hij daarbij arties-
ten in, die op basis van hun capaciteiten en persoonlijkheid goed in de voor-
stelling passen. 

Zo heeft Frans van Bronkhorst in zijn 
artistiek leven te maken gehad met tal 
van beroemde acteurs en heeft hij tal-
rijke producties samengesteld voor 
theaters en schouwburgen in het hele 
land. Als bijvangst van zijn beroep 
maakte Frans van nabij tal van be-
roemde Nederlanders mee, waaronder 
leden van het Koninklijk Huis, die zijn 
voorstellingen kwamen bezoeken.

Van Bronkhorst is een geboren vertel-
ler, die op een geestige wijze allerlei 
anekdotes, over beroemdheden die wij 
allemaal kennen, weet voor te schote-
len. “Maar ik vertel alleen wat over 
mensen die dood zijn, want voor som-
mige nog levende BN-ers zou het toch 
te gênant zijn”, grapt Frans.
Hij wil als impresario ook uitleggen 
waarom theater nou eenmaal veel geld 
kost. Veel geld moet kosten.

“Ja natuurlijk, Willeke wil ook in een 
dikke Mercedes rijden, maar daarom 
echt niet alleen. Theater is, ondanks 
subsidie en een stevige prijs voor het 
entreekaartje, dag en nacht ploeteren 
om met de beschikbare middelen een 
mooi avontuur op de planken te bren-
gen,” weet hij uit eigen ervaring.
Wat zijn sterke kanten van artiesten? 
Wat zijn de nukken van over het paard 
getilde egootjes? Wat is boeiend aan 
het bestaan als acteur, zanger of dan-
ser? Wanneer wordt het een hel?
Frans weet er alles van en komt er 
graag over vertellen.

 In de eerste ‘Schuif ’ van het nieuwe 
jaar, op donderdag 25 januari om 09.30 
uur in zaal Het Trefpunt van Het 
Klooster, vertelt hij voor ieder die ge-
interesseerd is over zijn leven rond het 
theater.
Iedereen is welkom, KBO lid of niet, 
vrije entree en een gratis kopje koffie 
staat voor u klaar. 

Rots en water training
 
Beter je grenzen bewaken? Je zelfvertrouwen vergroten? Minders snel boos 
worden? Rekening houden met een ander en op een goede manier ‘nee’ kun-
nen zeggen? Het is allemaal te leren. Herken jij jezelf en zou je deze vaardig-
heden graag willen verbeteren? Ben je tussen de 11 en 14 jaar? Dan is deze 
training misschien iets voor jou!

De Rots en Water training is een actie-
ve training. Door middel van spel en 
simpele zelfverdedigingsoefeningen 
gaan we jouw sociale vaardigheden 
verbeteren. Er wordt veel aandacht be-
steed aan je eigen lichaamshouding: 

hoe kijken anderen tegen jou aan, ben 
je een gemakkelijke prooi óf sta je juist 
sterk in je schoenen?
De training bestaat uit 10 bijeenkom-
sten van 1,5 uur en start op 22 februari 
2018. Aanmelden kan via de website van 

Leren met LEV: http://www.lerenmet-
lev.nl/zinzicht/default.asp?training=84 
De training is kosteloos.

Na het aanmelden zal er een kort ken-
nismakingsgesprek plaatsvinden om 
de verwachtingen rondom de training 
samen af te stemmen. Voor vragen en/
of informatie kunt u contact opnemen 
met Desiree de Greef of Bjorn Pinsel, 
email: desiree.degreef@levgroep.nl of: 
bjorn.pinsel@levgroep.nl 
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Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

In de 50ste aflevering van deze rubriek een kijkje op de 
oude Vorsterdijk die oudere Nuenenaren ook wel hebben gekend als 
de Steekestraat. Op deze mooie foto uit 1970 zijn de huizen van de families 
Saris, Martens en Mikkers (rechts) te zien. Jan Mikkers was in de hele regio 
bekend als huisslachter, die in de wintermaanden bij de boeren thuis ging 
slachten. Na de slacht werd het varken een dag op de ‘leer’ (ladder) gehan-
gen zodat het vlees kon besterven. Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen 
op het randje, bladzijde  121 en 154.

KBO Lieshout 
KBO Schrijfclub sloot met haar zeven 
leden het jaar 2017 af. Aan de hand van 
een opdracht werd geschreven over 
het nieuwe jaar dat ons van alles be-
looft. Ook werd er een schrijfestafette 
gehouden. Men krijgt dan een schrijf-
opdracht en geeft na 10 minuten het 
stuk door. De volgende deelnemer gaat 
verder met het verhaal. Enzovoort. 
Om de resultaten werd veel gelachen. 
De huidige groep bestaat uit een aantal 
enthousiaste mensen die graag verder 
wil met schrijven. Wilt u ook mee 
doen? Het is niet moeilijk, iedereen 
schrijft op haar of zijn niveau en schrij-
ven kan een uitlaatklep zijn. De vol-
gende bijeenkomst vindt plaats op 
donderdagmiddag 25 januari in Fran-
ciscushof. Aanvang 14.30 uur. 

Kienen 
Op vrijdag 26 januari organiseert KBO 
Lieshout een kienavond. De avond is 
vrij toegankelijk voor iedereen, lid of 
geen lid van onze Seniorenvereniging. 
Aanvang 20.00 uur in de Grote Zaal 
van het Dorpshuis, Grotenhof 2 in 
Lieshout. U kunt er terecht vanaf 19.00 
uur. Veel mensen maken hier gebruik 
van om vooraf nog gezellig samen een 
uurtje te kaarten. 
 
Naar de RAI Huishoudbeurs 
De Huishoudbeurs 2018 vindt plaats 
van zaterdag 17 t/m zondag 25 februari 
in de RAI in Amsterdam. Op dinsdag 20 
februari biedt KBO Lieshout u de mo-
gelijkheid om mee te gaan naar de Huis-
houdbeurs. Om 07.50 uur ’s morgens 
kunt u voor het oude gemeentehuis op 
De Heuvel in Lieshout in de bus stap-
pen. Het vertrek uit Amsterdam is om 
17.00 uur. Aanmelden en betalen tot en 
met dinsdag 6 februari bij de Inloop in 
het Dorpshuis van 10 uur tot half twaalf. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
De kosten zijn €  33,50 voor de bus én de 
entree van de beurs. 

Inloop
De Inloop is iedere dinsdagochtend 
van tien uur tot half twaalf in het 
Dorpshuis van Lieshout. Loop gezellig 
binnen, drink een kop koffie of thee 
mee en maak kennis met een dynami-
sche seniorenvereniging.

Scouting Rudyard Kipling 
speelt Xtreme Kubb en   
maken vuur met kerstbomen
Dit weekend hebben de verkenners het spel Kubb gespeeld. Maar niet zomaar 
het spel Kubb, het was Xtreme Kubb! Kubb is een buitenspel met als doel het om-
vergooien van houten blokken door er houten stokken tegenaan te gooien. Het 
woord ‘Kubb’ betekent "houten blok" in het Gotlands dialect van het Zweeds. 
Kubb kan kort worden omschreven als een combinatie van bowling, petanque 
en schaken. De verkenners speelde deze keer Kubb op een zeer bijzondere ma-
nier waarbij ook � ink geklommen en goed gegooid moest worden.

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / rdel@onsnet.nu

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

WIJK: NUENEN 
(±250 KRANTEN, OMG: NUENEN OOST)

AED Bij Fysiotherapie Nuenen
Helaas kan een hartstilstand iemand plotseling overkomen. Daarom is het 
belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Zo’n apparaat kan ie-
mand met een hartstilstand redden door een schok te geven die het hart 
weer laat kloppen.

De fysiotherapeut

Sinds enige jaren heeft Fysiotherapie 
Nuenen een Automatische Externe 
Defibrillator (AED) in huis. Dit is een 
draagbaar apparaat dat het hartritme 
weer kan herstellen bij een hartstil-
stand. Bij een hartstilstand zijn reani-
meren en de inzet van een AED binnen 
de eerste zes minuten cruciaal. Aange-
zien ambulances een gemiddelde aan-
rijtijd van tien minuten hebben, is dit 
vaak te laat. Door het gebruiken van 
een AED door omstanders gaat de 
overlevingskans omhoog. Wij vinden 
het belangrijk om een steentje te kun-
nen bijdragen aan deze hulp. Tot voor-
heen hing deze AED in onze oefenzaal. 
Dat betekende dat deze alleen tijdens 
de openingstijden van Fysiotherapie 
Nuenen beschikbaar was.

AED verplaatst naar buiten
Fysiotherapie Nuenen vindt het be-
langrijk dat de overlevingskans bij een 
hartstilstand ook voor bewoners in de 
omgeving van onze praktijk zo groot 
mogelijk is. Daarom willen we de AED 
ook voor hen bereikbaar maken, door 
deze naar buiten te verplaatsen. Deze 
AED hangt in een rode kast die ons is 
aangeboden door de Hartstichting in 
samenwerking met de Vriendenloterij. 
Dankzij die kast is de AED bereikbaar 
voor de omgeving, ook in de uren dat 
onze praktijk gesloten is. Daar zijn we 
uiteraard heel blij mee.

Deze kast is afgesloten met een pinco-
de. Met behulp van de hartveilig-app 
kan deze pincode buiten kantooruren 
opgevraagd worden. Tijdens de ope-
ningstijden van de praktijk kunnen de 
medewerkers van Fysiotherapie Nue-
nen helpen.  
Met alle medewerkers houden we re-
gelmatig een herhalingscursus reani-
matie en gebruik AED. Gelukkig heb-
ben we de AED tot op heden nog niet 
hoeven gebruiken.
De AED is naast de ingang te vinden. 

Bereikbaarheid:
Download de rode kruis app in de I-
phone appstore of Android playstore.
Ook wordt hij aangemeld bij het op-
roepsysteem voor reanimatie, zodat 
mensen in de buurt deze AED kunnen 
vinden en gebruiken in het geval van 
een hartstilstand. Elke seconde dat de 
AED eerder wordt ingezet, kan name-
lijk het verschil maken. Kunt u zelf re-
animeren? Dan kunt u zich als burger-
hulpverlener bij dit systeem aanmelden 
via www.hartstichting.nl/aanmelden. U 
krijgt dan een oproep om te reanime-
ren bij een hartstilstand in uw buurt en 
kunt zo levens redden.

Fysiotherapie Nuenen: Vincent van 
Goghstraat 259 5671 DT Nuenen 
www.fysiotherapienuenen.nl info@fy-
siotherapienuenen.nl. 040-283 5873.

Lezing Heemkundekring Lieshout   

Over culturele biogra� e Lieshout
Jan Nelissen uit Boxmeer houdt op woensdag 31 januari a.s. een lezing met als the-
ma: ‘Een culturele biografie van Lieshout en Mariahout’. Met zijn lezing maakt Ne-
lissen een reis door de tijd. Ontstaan van landschappen komt aan de orde, maar ook 
de rol van de rivieren Maas en Rijn en de vestiging van de eerste mensen aan de oe-
vers van het beekdal. Speciale aandacht gaat uit naar de culturele codes die het leven 
van de bevolking beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die wer-
den genomen. Het landschap rondom Lieshout en Mariahout kent een lange en 
zeer tumultueuze geschiedenis. De mens voegde er elementen aan toe, maar deed 
er soms ook afbreuk aan. Het belooft een interessante lezing te worden. Met ingang 
van 2018 worden de lezingen op woensdag gehouden in plaats van op donderdag. 
Woensdag 31 januari 2018, 20.00 uur in Zaal De Koekoek in Lieshout. Info: Tel. 
0499-422326 of 06-108 28 605 of info@hofvanliessent.nl.

Gelukkig Nieuwjaar!
Kinderen, ouders en leerkrachten van 
jenaplanschool de Mijlpaal lieten hun 
nieuwjaarswensen aan elkaar voor 
2018 vergezeld gaan van een blauwe 
handdruk.
Dit jaar gaat de nieuwbouw voor De 
Mijlpaal van start. In 2019 verhuist de 
school van Nuenen-Zuid naar Nuenen-
West, de school zal dan ‘Het mooiste 
blauw’ gaan heten.
Voor meer info over de nieuwe school 
en het jenaplanonderwijs kunt u te-
recht bij de directeur Marianne Bosch-
man, info@obsdemijlpaal.nl of tel. 040-
2952279. Zij maakt graag een afspraak 
met u voor een persoonlijk gesprek en/
of rondleiding.

De Bevers hadden een verjaardag te 
vieren en daarvoor moest er flink ge-
knutseld worden. Zelfgemaakte ver-
jaardagskronen zorgden voor een ex-
tra feestelijk uiterlijk bij iedereen. Een 
spelletje zakdoekje leggen in de bui-
tenlucht doet het altijd goed bij de Be-
vers en de zelf geknutselde piñatas die 
op traditionele wijze buiten in het bos, 
hangend aan een tak, kapot werden 
geslagen maakte het feest compleet. 
Naast deze heerlijke spellen in het bos, 
was het in de middag ook de hoogste 
tijd om op traditionele wijze afscheid 
te nemen van de door de scouts verza-
melde kerstbomen. Dit jaar waren er 
gelukkig veel kerstbomen om een 
prachtig groot vuur mee te stoken op 
de vuurplaats. Het vuur werd zo groot 
en zo heet dat de Welpen, Verkenners 
en Padvindsters niet erg dichtbij kon-
den zitten.

Zou uw zoon of dochter (vanaf 5 jaar) 
het leuk vinden om eens een paar keer 
mee te kijken bij één van de speltak-
ken? Kijk op www.rudyardkipling.nl 
voor contactinformatie.
 

Boksen
Brons voor Erin Dekkers
Erin Dekkers is afgelopen week afgereisd met Team - NL om deel te nemen 
aan de Seven Nations Cup in Servië.  De Wettense bokser werd door behaal-
de resultaten in 2017 toegevoegd aan het Nederlandse damesteam. Om in 
de klasse jeugd -57 kg Nederland te vertegenwoordigen op dit sterk bezet-
te internationale AIBA toernooi.

Na de voorrondes en na een overtui-
gende overwinning op Nikolina Cacic 
uit Kroatië, de nr 4 van Europa,,stond 
in de halve finale de partij tegen de 
huidig Europees kampioen op het pro-
gramma! Jessica Tiebelova uit Slove-
nië. Deze zeer ervaren tegenstander 
wist in een harde partij toch het voor-
deel van de jury te krijgen. Een bron-
zen medaille was het resultaat voor de 
bokser uit Nederwetten. Deze interna-
tionale topprestatie belooft wat voor 
de toekomst van deze jonge bokser.
Speciale dank gaat uit naar haar trai-
ners Paul en Alicia van Boxinggym 
Holzken.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand januari
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

parkeerplaats aan de vijverzijde bij het ge-
meentehuis

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

Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 
Nuenen

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

café Schafrath Nuenen

t/m januari 2018 
Expositie van werken van 

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

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 
Sjâtoo Sjapoo, De 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
14.00 uur Receptie CV De Wetters 

MFA, Nederwetten

Zondag 21 januari
14.00 uur Muziek op de Dorpsboerderij

Countryband The Silo Drifters
Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 21 januari 
14.30 uur Cultuur Overdag 

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

Zondag 21 januari 
15.00-18.00 uur Live Jazz 

Galerie Bonnard, Berg 9, Nuenen

Maandag 22 januari 
14.00 uur WLG-Lezing over afvalverwerking 

D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen

Maandag 22 januari 
15.30-17.00 uur Kinderworkshop schilderij-
en maken. D’n Heuvel, Heuvel 11 Gerwen

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

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

Woensdag 24 januari 
Laatste dag Marskramer Nuenen

Parkhof Nuenen
19.30 uur Lezing Eric Schutte 

Galerie Bonnard, Berg 9, Nuenen

Donderdag 25 januari
9.30 uur Computercafé: Google Foto’s

Bibliotheek Dommeldal Nuenen
9.30 uur Schuif even aan tafel bij... Frans 
van Bronkhorst. ‘Het Trefpunt’ Het Klooster

Donderdag 25 januari 
10.00-12.00 uur Lezing over Water en Zout

door Marianne Reinders Folmer 
Bio-Kracht Parkstraat 3F Nuenen

14.00-16.00 uur Kienen. Jo van Dijkhof

Donderdag 25 januari
19.30 uur Gedichtendag
 een mooie poëzie-avond

Bibliotheek Dommeldal Nuenen
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 26 januari
20.00 uur Kienen

Grote Zaal van het Dorpshuis in Lieshout. 
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

Zaterdag 27 januari 
13.30 16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
 20.00 uur Pronkzitting CV De Dwèrsklippels

Het Klooster

Zondag 28 januari 
Laatste dag Restaurant De Zonnewende 

Nuenen

Zondag 28 januari 
10.00-15.00 uur Boekenmarkt Gerwen

Drumfanfare Jong Leven
Gemeenschaphuis D’n Heuvel Gerwen

Zondag 28 januari
14.00 PEER, De achterkant van Nederland

Dorpshuis De Koppelaar
De Koppel 1, Nederwetten

Zondag 28 januari
14.30 uur Nuenens Swingtime, Hammondor-
gel: Carlo de Wijs. Watermolen van Opwetten

14.30-16.30 uur Optreden ‘Gerwense 
Dorpsmuzikanten’. Jo van Dijkhof

Zondag 28 januari
15.00 uur Receptie Raod van Zatterdag

Goesting, Nuenen
20.30 uur. Liederentafel 

Café Schafrath

Maandag 29 januari
11.00-14.00 uur Modehuis Hoffmans

Jo van Dijkhof

Maandag 29 januari
19.30-21.00 uur Informatieavond hart- en 
vaatziekten bij vrouwen. EHBO-vereniging 

Nuenen. Dorpshuis De Koppelaar, 
Koppel 1 Nederwetten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 20 januari 18.30 uur: viering 
met vormelingen, volkszang, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker M. Feuth.
Zondag 21 januari 11.00 uur: Oecume-
nische viering, volkszang, voorgangers 
van beide kerken. 

Misintenties
Zaterdag 20 januari 18.30 uur: Frans 
Teunissen.
Zondag 21 januari 11.00 uur: voor een 
bijzondere intentie; Jan de Rooij; René 
Elst; Jan en Miet Dijstelbloem Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij - van 
de Kam; Jan en Miet de Haas; Joost van 
der Graaf en Ineke Hilberink; Herman 
en Truce (Truus) Campman - Heuijer-
jans; Gerard Bax (vanwege verjaardag).

Mededelingen
In onze parochie is overleden Ad van 
Houten - de Koster, Klamperlaan 17. 
Wij wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 januari 11.00 uur: viering 
met Gregoriaans koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Wies Rooijackers - Slegers; Theo Don-
kers; Theo maas - Köhnen; Overle-
den familie Raaijmakers; Huub van 
den Oever; Lissette van Dijk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 januari 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuijpers.
Misintenties
Piet Coolen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 21 januari, 11.00 uur. Deze 
zondag is er een oecumenische dienst 
in de St. Clemenskerk in Gerwen. Het 
is de zondag van de Eenheid van de 
kerken. Pastores en leden van de werk-
groep oecumene zullen in deze dienst 
voorgaan. De collecte is voor de Voed-
selbank Nuenen. Na de dienst is gele-
genheid om elkaar te ontmoeten bij 

een kop koffie. Donderdag 25 januari 
is er in De Regenboog Theoscoop, 
aanvang 20.00 uur. Elke donderdag 
staat vanaf 10.00 de deur van De Re-
genboog wijd open voor het Open 
Huis: gezelligheid met koffie of thee. U 
vindt er altijd iemand om even mee te 
praten. Onze kerk is elke zondag ge-
opend. Voor andere activiteiten: zie 
onze website onder ‘Agenda’.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 18 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Prisca, maagd en martelares. Begin 
van de Internationale Bidweek voor de 
eenheid van de Christenen. 
Vrijdag 19 januari. 07.15 uur H. Mis, 

gedachtenis van H. Marius en gezellen, 
martelaren en H. Knoet, koning van 
Denemarken, martelaar.. 
Zaterdag 20 januari. 8.30 uur H. Mis, H. 
Fabianus, paus en H. Sabastianus, mar-
telaren. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 21 januari. Derde zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 22 januari. 18.30 uur H. Mis, H. 
Vincentius en Anastasius, martelaren. 
Dinsdag 23 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Raymundus van Pennafort, belijder; 
gedachtenis van H. Emerentiana, 
maagd en martelares. 
Woensdag 24 januari. 7.15 uur H. Mis, 
H, Timotheus, bisschop en martelaar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube.

“Wherever you go, 
I’ll always be two steps behind you”

Def Leppard

Puur, oprecht, actief, vol humor en met een héél groot hart.
Zo blijft hij in onze herinnering.

C E E S  H O K S B E R G E N
lieve man en maatje van

Marie-Jan Maas

Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar.

Marie-Jan

Tom, Julian

Edwin en Daniela, Olivia

Elles en Mark, Isabel, Sam

Riet en Ton †

Hennie en Frans

Toin

14 januari 2018

Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen op zaterdag 
20 januari om 15.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Je kunt persoonlijk afscheid nemen van Cees op donderdag 18 januari tussen 
19.15 en 20.00 uur in uitvaartcentrum Van der Stappen, Spaarpot Oost 2 te 
Geldrop.

Een herinnering aan Cees of een woord van medeleven kan gedeeld worden 
via www.vdstappen.nl.

  

 Lezing over ‘Water en Zout’ 
Op donderdag 25 januari houdt Marianne Reinders Folmer een lezing onder de titel: 
‘Water en Zout’ een onmisbare bron voor een gezond leven. De locatie is: Bio-Kracht 
op Parkstraat 3F in Nuenen. Je bent van harte welkom van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Tijdens deze lezing krijg je veel informatie over de fantastische (en helende) eigen-
schappen van natuurlijk water en zout met daarbij leuke en makkelijke recepten voor 
thuis. Marianne vertelt vanuit haar eigen ervaring en doet dat met passie. Ze woont al 
ruim tien jaar in de Betuwe, maar voelt zich nog altijd verbonden met Nuenen, waar 
haar wortels liggen. Vanaf 9.45 uur word je ontvangen met kruidenthee en wat lek-
kers. Na afloop wordt er een kop heerlijke soep met nog wat lekkers geserveerd, huis-
gemaakt. De bijdrage bedraagt € 20,- per persoon inclusief deze lunch. Aanmelden is 
gewenst, dat kan bij Bio-Kracht op tel. 040-3680084 of rechtstreeks in de winkel.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Heel bijzonder, heel gewoon 
gewoon een heel bijzonder persoon

Na een leven waarin ze altijd klaarstond voor iedereen, 
laten wij u verdrietig weten dat wij mijn lieve vrouw, ons mam, 
Leny en onze allerliefste oma in liefde los hebben moeten laten 

Leny Braat-Beltman
echtgenote van

Kees Braat

Zij overleed 16 januari 2018 in de leeftijd van 76 jaar. 

Kees 

Eric en Nicolette, 
 Tess, Minke

Koen en Kitty, 
 Lysanne, Ilse

Marijkestraat 20, 5671 HL  Nuenen 
 
De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 23 januari om 
13.30 uur in het Van Goghkerkje, Papenvoort te Nuenen. Later die 
middag nemen we als gezin afscheid van haar in het crematorium.

Leny hield van gekleurde bloemen.



Rond de Linde  Nr. 3 Donderdag 18 januari 2018

SPORT

Uitslag rikken bij 
RKVV Nederwetten 
1e prijs Wim Kuijpers  104 pt.
2e prijs Toine Raaijmakers  102 pt.
3e prijs Gerard van de Heijden  79 pt.
4e prijs Hans de Beer  75 pt. 
5e prijs Wim Raaijmakers  68 pt.

De volgende rik avond is op vrijdag 26 
januari in het Piet Renders paviljoen 
bij de RKVV Nederwetten, aanvang 
20 .30 uur.

Rikken bij de supportersclub RKSV Nuenen

Gedegen overwinning Hans de Haas
Door Antoon Hurkmans

Werd er bij de voorgaande wedstrijden al niets cadeau gedaan, deze avond 
werd er weer volop gestreden voor ieder punt. 

Bij het opmaken van de stand voor de 
pauze was het Hans de Haas die met 
goed en gedegen spel en zonder bui-
tensporigheden met 93 punten de lei-
ding nam, voor de niet de minste deel-
nemer Jan Bertelink met 73 punten. 
Na de pauze en de nieuwe tafel inde-
ling werd er nog volop gestreden om in 
de buurt van de leider te komen, met 
vooral Gerard van Orsouw en Janes 
Tuhumury in de achtervolging. Maar 
verder dan 80 en 79 punten konden zij 
niet komen, goed voor plaats twee en 
drie, zodat de leider van voor de pauze 

Hans de Haas met de overwinning aan 
de haal kon gaan. Ook is het goed om 
te constateren dat de jongeren zich 
steeds meer in de strijd voor de prijzen 
gaan mengen.

Uitslag vrijdag 12 januari
 1 Hans de Haas 93 punten
 2 Gerard van Orsouw 80 punten
 3 JanesTuhumury  79 punten
 4 Jan Bertelink 73 punten
 5 Ad Vogels 69 punten
 6 Adriaan Schepers 65 punten
 7 Frans Foolen 61 punten
 8 Hub Marquenie 54 punten
 9 Thea Elbers 54 punten
10 Ludo van den Berg  53 punten

De winnaar van de loterij was Ruud 
Vogels.
Vrijdag 19 januari is weer de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen aanvang 20.15 uur en ook dan 
is weer iedereen van harte welkom om 
deel te nemen. Zowel leden als niet le-
den, ervaren of onervaren, alle r ikkers 
zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 040 2833254.

Jaarlijkse nieuwjaarsborrel 
van LONU
Dinsdagavond 9 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse nieuwjaarsbor-
rel bij LONU met daaraan voorafgaand de prestatieloop. Het clubgebouw 
was gezellig aangekleed in kerstsfeer en voor iedereen stond de Glühwein 
en de oliebollen klaar.

Paula van Agt, Peter Derks, Irma van Laarhoven, Martijn Gielens, Rinie de Boer, 
Jaap Riet

Anne JoustraWilbert de Wijs

De prestatieloop is een testloop om te 
bepalen hoeveel rondjes van 600 me-
ter je kan hardlopen in een half uur. 
Zo weet je hoe je er conditioneel 
voorstaat na de gezellige december-

maand. Nadat de leden die meeliepen 
met de prestatieloop met verhitte 
koppies binnen waren gekomen werd 
er rondgegaan met Glühwein en olie-
bollen.

 Fietsen voor een betere gezondheid in Afrika 

drag heb ik hiermee ruimschoots over-
schreden. Iets waar ik nog steeds 
enorm trots op ben! Het motiveerde 
me bovendien om het maximale uit 
mijzelf en de fietstocht te halen en me 
voor de volle 100% in te zetten.” 

Adembenemend landschap 
Op 7 oktober startte de tocht. Gedu-
rende zes dagen lang werd er door 101 
deelnemers 400 kilometer en 4.500 
hoogtemeter afgelegd. “De tocht was 
zwaar, vooral vanwege de hitte, het 
stof en de vele stijgingen en dalingen,” 
aldus Peter. “Maar daarnaast maakte 
ook de omgeving een enorme indruk. 
We zijn door het adembenemende 
landschap van Tanzania gefietst en 
waren vaak op maar enkele meters af-
stand verwijderd van de wildlife. We 
hebben over de flanken van de Kili-
manjaro gereden en gezien hoe men-
sen in Afrika leven. De omstandighe-
den zijn erbarmelijk. Ik heb bijvoor-
beeld ervaren dat schoon drinkwater 
geen vanzelfsprekendheid is. Zelf leef-
den we op chemisch gereinigd water. 
We sliepen daarnaast in tenten in 
plaats van huizen met elektriciteit en 
wateraansluiting. Voor ons een tijdelij-
ke situatie, maar voor de mensen daar 
de dagelijkse realiteit.”

Onvergetelijke ervaring
Terugkijkend op het avontuur om-
schrijft Peter zijn deelname aan Africa 
Classic als ‘een onvergetelijke ervaring’. 
“Ik heb zo veel geleerd. Uiteraard was 
het met succes afleggen van de tocht 
een hele overwinning op zich. Boven-
dien bleek dat ik als individueel deelne-
mer het hoogste geldbedrag had opge-
haald en werd ik bij wijze van dank uit-
genodigd om mee te vliegen in een 
vliegtuig van Amref Flying Doctors. 
Zittend op de stoel van de copiloot heb 
ik de prachtige natuur van Tanzania 
van boven gezien, zoals het topje van 
de Kilimanjaro. Daarnaast heb ik tij-
dens de fietstocht zelf ervaren dat wij 
echt een verschil kunnen maken in 

“De deelname aan Africa Classic is ei-
genlijk voortgekomen uit mijn groot-
ste hobby: mountainbiken,” begint Pe-
ter enthousiast. “Sinds de kennisma-
king met deze sport enkele jaren 
geleden, ben ik een fanatiek mountain-
biker geworden. Ik fiets bijna ieder 
weekend en vind het een heerlijke ont-
spanning naast mijn drukke baan als 
directeur van SI Coffee Solutions, het 
bedrijf dat ik negen jaar geleden op-
richtte. Inmiddels heb ik aan heel wat 
fietstochten meegedaan, zoals de Gul-
bergen24.” 

Africa Classic
“Ongeveer een jaar geleden hoorde ik 
over de fietstocht Africa Classic,” ver-
volgt Peter. “Deze tocht is een initiatief 
van Amref Flying Doctors, de belang-
rijkste gezondheidsorganisatie in Afri-
ka. Ieder jaar nodigen zij mensen uit 
om door middel van een fietstocht 
geld in te zamelen voor verschillende 
gezondheidsprojecten en zo een bij-
drage te leveren aan een betere leef-
omgeving in Afrika. Naast het avon-
tuur, de fysieke inspanning en mentale 
uitdaging, vond ik het vooral erg mooi 
om iets te kunnen doen voor mensen 
die het minder goed hebben. Vandaar 
dat ik al snel besloot om ervoor te gaan 
en mezelf aan te melden voor de tocht.” 

100% inzet
In de maanden er naartoe trainde Pe-
ter hard om de inspannende tocht fy-
siek en mentaal aan te kunnen. Hij wis-
selde hiervoor duurtrainingen af met 
spinning en krachttraining en paste 
ook zijn eetpatroon aan. “De voorbe-
reidingen waren behoorlijk pittig, 
maar mede dankzij de steun van mijn 
omgeving ben ik er in geslaagd om me-
zelf goed klaar te stomen.” Daarnaast 
zette Peter een campagne op om mini-
maal € 5.000,- aan sponsorgeld te wer-
ven. “Ik vond het ontzettend bijzonder 
om te zien hoe erg mijn omgeving met 
mijn avontuur meeleefde. In totaal heb 
ik € 13.191,50 opgehaald. Het streefbe-

400 kilometer, 4.500 hoogtemeter, zes dagen. De bekende � etstocht Africa 
Classic, georganiseerd door de stichting Amref Flying Doctors, is op z’n 
zachts gezegd uitdagend te noemen. Toch lukte het de gedreven Peter van 
Dongen, directeur van ko�  eleverancier SI Co� ee Solutions, om de tocht 
met succes af te leggen. “Met dank aan een goede voorbereiding, geweldi-
ge sponsoring en veel steun vanuit het thuisfront!” In dit artikel blikken we 
samen met Peter terug op het bijzondere avontuur.

Traditiegetrouw werd er vervolgens 
overgegaan tot de uitreiking van de 
Clubkampioenen van 2017. Bij de 
mannen was de derde plaats voor Pe-
ter Derks, de tweede plaats voor Mar-
tijn Gielens en de eerste plaats (tot zijn 
eigen grote verbazing) voor Jaap Riet.
Bij de dames ging de prijs voor de der-
de plaats naar Paula van Agt, de twee-
de plaats was voor Irma van Laarhoven 
en de eerste plaats voor Rinie de Boer.
De ‘aanmoedigingsprijs’ ging deze keer 
naar Wilbert de Wijs voor zijn her-
nieuwde inzet voor LONU maar ook 
voor zijn fijne trainingsochtenden in 
bijvoorbeeld Oirschot en inspannin-
gen voor een buitenlandse wedstrijd.

Na de uitreiking van de Clubkampioe-
nen gingen we over tot de verkiezing 
van LONU-er van het jaar 2017. Alle le-
den van LONU konden een LONU-er 
nomineren voor de LONU-er van het 
jaar verkiezing, normaal gesproken 
worden hier drie nominaties uitgehaald 
waar op de avond zelf nog gestemd kan 
worden. Dit jaar was het door de nomi-
naties echter al zo duidelijk geworden 
dat eigenlijk maar één iemand de eer 
toe kwam namelijk: Anne Joustra. 

Enkele kreten van LONU-ers betreft 
de nominatie:
• Anne is al enkele jaren voorzitter 

van LONU en doet dit uitstekend.
• Anne regelt veel achter de scher-

men en is vaak in touw voor de 
club, bij bijvoorbeeld onderhoud 
van het veld of het clubgebouw.

• Omdat Anne altijd voor de club 
klaarstaat en veel zaken direct en 
structureel aanpakt.

• Anne veel werk verzet als vo orzit-
ter, trainer en vrijwilliger, mits hij 
niet op vakantie is.

Het was een hele gezellige avond en fij-
ne aftrap van een nieuw sportief jaar!

Afrika. Zo heb ik gezien dat de initia-
tieven van Amref Flying Doctors hele 
groepen mensen een kans bieden op 
een betere toekomst. Door bijvoor-
beeld te zorgen voor toegang tot 
schoon drinkwater, scholing en het 
aanpassen van een mensonterend ritu-
eel op zodanige wijze dat de religie en 
traditie in ere blijven, maar de gezond-
heidsrisico’s beperkt worden. Om die 
reden heb ik besloten om verschillende 
bedrijfsactiviteiten te verbinden aan 
het goede doel Made Blue, partner van 
Amref Flying Doctors, en hierdoor ac-
tief bij te dragen aan het creëren van 
schoon drinkwater. “Maar ook de men-
sen zelf maakten een grote indruk op 
mij. Door de manier waarop zij leven 
heb ik ingezien dat wij het in Westerse 
landen echt goed hebben. Wij werken 
om een leuk leven te leiden. De mensen 
daar werken om in leven te blijven. Het 
is pure noodzaak. Dit was een grote 
eyeopener. De totale ervaring neem ik 
daarom voor altijd met mij mee. Ook 
hoop ik anderen door mijn verhaal te 
inspireren en hen wellicht te motiveren 
om zelf een keer mee te doen. In fe-
bruari 2019 staat voor mij de volgende 
tocht weer klaar: in zes dagen ga ik 600 
kilometer afleggen met 6.000 hoogte-
meters in de jungle van Oeganda. Ik 
heb er nu al zin in!” 
info@africaclassic.nl

Ondanks botontkalking:   
acupunctuur hielp mevrouw 
Heersma weer bewegen
Mijn patiënte mevrouw Heersma (ge� ngeerde naam) heeft onlangs weer een 
huttentocht gemaakt in Oostenrijk. Dat was bijzonder, want mevrouw Heers-
ma lijdt aan botontkalking oftewel osteoporose. Mevrouw Heersma is inmid-
dels 73 jaar. Ze doet aan bergwandelen en aan Nordic walking. Een jaar of 
vijftien geleden kreeg ze echter last van ernstige pijnen in haar rug. Het was 
botontkalking oftewel osteoporose waar ze zulke hevige pijnen van kreeg.

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

Dokter Lieveld vertelt...
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...

Bot is levend weefsel. We bouwen tij-
dens ons leven voortdurend bot op. 
Tegelijkertijd wordt bot ook voortdu-
rend weer afgebroken. Voor ons der-
tigste levensjaar is de opbouw groter 
dan de afbraak. Hierdoor worden 
onze botten steviger. Na ons vijfen-
dertigste wordt de afbraak geleidelijk 
aan steeds groter dan de opbouw. 
Hierdoor worden onze botten steeds 
minder stevig. 

Wanneer loop je nu een verhoogd risico 
op botontkalking? Enkele risicofactoren 
zijn: een (te) laag lichaamsgewicht, 
weinig bewegen, medicijngebruik, 
bijvoorbeeld prednison of prednison-
achtige stoffen. Verder: onvoldoende 

inname van calcium en vitamine D en 
voor vrouwen een vroege overgang.

Wat was er nu bij mevrouw Heersma 
aan de hand? Zij had een vrij laag li-
chaamsgewicht. Nu is te dik ook niet 
gezond, maar als het lichaamsgewicht 
te laag wordt, vormt dat een risico 
voor botontkalking. Daarnaast was ze 
vroeg in de overgang gekomen. Ook 
had ze in haar leven veel last gehad 
van longontstekingen, waarvoor ze 
prednison gekregen had.

Mevrouw Heersma wendde zich zo’n 
tien jaar geleden op advies van haar 
huisarts tot mij. Na tien behandelin-
gen wandelde mevrouw Heersma 
weer zonder pijn. Na nog enkele be-
handelingen, kon ze indertijd weer 
een huttentocht aan. Dat was heel 
goed om verdere botontkalking te-
gen te gaan. 

Zo versterkt het een het ander. Door 
weer pijnloos te kunnen bewegen, 
brak mevrouw Heersma uit de vicieu-
ze circel: door minder bewegen, gaat 
de botmassa achteruit, waardoor je 
weer minder goed kunt bewegen en-
zovoort enzovoort. Inmiddels komt 
mevrouw al een jaar of tien af en toe 
terug voor wat onderhoudsbehande-
lingen. Doordat deze de pijnen be-
strijden, kan ze goed bewegen. Dat 
heeft dan weer een positieve invloed 
op haar botmassa. Deze gaat ieder 
jaar vooruit in plaats van achteruit! En 
pijn? Die heeft ze nauwelijks meer! 

Rikken

Inloopuur NVvR
Op vrijdag 26 januari houdt de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten het 
maandelijkse inloopuur in het Elkerliek ziekenhuis op locatie Helmond. Deze mid-
dag biedt u de mogelijkheid te praten met een ervaringsdeskundige van de vereni-
ging. Deze is tussen 13.00 en 15.00 uur aanwezig voor het geven van advies, infor-
matie en voorlichting. U kunt zonder afspraak tussen 13.00-15.00 uur binnenlopen. 
Meer info is te vinden op de website van de vereniging: www.ruginfo.nl



Rond de Linde  Nr. 3 Donderdag 18 januari 2018

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 18 januari
DVS 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . 20.15
Zondag 21 januari
EMK 5 - Nederwetten 2  . . . . . . . 11.00

NKV KORFBAL
Zondag 21 januari
NKV 3 - Keep Fit ’70 2 . . . . . . . . . . 14.35
NKV 2 - DSC 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.20
NKV 1 - Keep Fit ’70 1 . . . . . . . . . . 15.55

Sponsorzwemmen

Stichting Knipoog uit de hemel
Op donderdag 4 januari was het weer zover. De Nuenense stichting Knipoog 
uit de hemel organiseerde het jaarlijkse sponsorzwemmen. Het doel was: 
geld inzamelen voor India. 

Funkey Hockey 
voor kinderen  
van 4-5 jaar
Om de allerjongste jeugd kennis te la-
ten maken met hockey biedt Hockey-
club Nuenen het Funkey Programma 
aan. Funkey is een lesprogramma ont-
wikkelt door de Koninklijke Neder-
landse Hockeybond voor kinderen van 
4 tot en met 5 jaar oud waarbij FUN in 
goed leren bewegen centraal staat, of-
wel KEY is. 
Op deze manier leren kinderen op een 
leuke en veilige manier omgaan met 
sportief bewegen waarbij hockey een 
onderdeel is.
Lijkt je dit leuk? In maart start er een 
nieuwe groep. Dus meld je aan via 
www.hcnuenen.nl of mail naar:
jongstejeugdcommissie@hcnuenen.nl

Lijkt je dit leuk? In maart start er een nieuwe groep.  Dus meld je aan via www.hcnuenen.nl of mail naar jongstejeugdcommissie@hcnuenen.nl

Funkey Hockey voor
kinderen van 4-5 jaar.

                                                                               

Op deze manier leren kinderen op een leuke en veilige manier omgaan met sportief bewegen waarbij hockey een onderdeel is.

Om de allerjongste jeugd kennis te laten makenmet hockey biedt Hockeyclub Nuenen het FunkeyProgramma aan. Funkey is een lesprogramma ontwikkeld door de Koninklijke Neder-landse Hockeybond voor kinderen van 4 tot en met 5 jaar oud waarbij FUN in goed leren bewegen centraal staat, ofwel KEY is.

Funkey Hockey 

Enkele jaren geleden is een groot stuk 
land gekocht in India, dat gebruikt 
wordt voor landbouw en veeteelt voor 
de paria’s. Verder is er geïnvesteerd in 
koeien, geiten en enkele waterputten. 
Ook dit jaar wilden we hiervoor geld in-
zamelen met behulp van onze zwemac-
tie. Laco Feel Fit stelde haar zwembad 
beschikbaar, waarvoor hartelijk dank!

Van 12.00 uur tot 14.30 uur zwommen 
er 13 fanatiekelingen zoveel mogelijk 
baantjes om geld bij elkaar te zwem-
men voor India. De zwemmers waren 
tussen de 7 en 17 jaar. Om de 20 minu-
ten was er korte pauze, waarin er ge-
noten werd van de heerlijke versnape-
ringen die gesponsord werden door 
Jumbo Grimberg, groenteboer Riny 
Kessels en Jan Linders. Enorme dank 
voor jullie sponsoring!

Jane behaalde de meeste baantjes bij 
de kinderen in de leeftijd van 7, 8 en 9 
jaar. Ze zwom maar liefst 108 baantjes! 
In de leeftijd van 10, 11 en 12 jaar was 
Febe de winnaar, met 128 baantjes!

En bij de tieners zwom Dave 218 baan-
tjes, dat is bijna 5,5 km! Iedereen heeft 
heel goed gezwommen en dat was ook 
te zien aan het behaalde resultaat. Na 
koortsachtig rekenen en tellen bleek er 
bijna 3300 euro opgehaald te zijn. Dit 
is goed voor 1 waterput en een tiental 
geiten!

Onze hartelijke dank voor ieders fan-
tastische inzet, zowel in het zoeken 
naar sponsors als in het zwemmen, 
voor de geweldige hulp van de tellers 
tijdens de zwemactie en natuurlijk alle 
ruimhartige sponsors.
www.knipooguitdehemel.nl

 Veronique Lemmen   
bereikt top 5 tijdens het NK
 
De 10-jarige Veronique Lemmen, lid van Twirlvereniging Dedication uit 
Nuenen, heeft op zondag 14 januari een prachtige 5e plek bereikt tijdens de 
Nederlandse Kampioenschappen Twirling! 

Twirling

In het drukbezochte Topsportcentrum 
Almere, was het een harde strijd in de 
solo dancetwirl juvenile kampioens-
klasse. Maar liefst 3 wedstrijdronden 
gingen eraan vooraf voordat de jury tot 
haar eindoordeel kwam. In december 
plaatste Veronique zich bij de beste 15 
van Nederland en wist tijdens de 2e 
ronde op zaterdag 13 januari door te 
breken in de top 6. Dat gaf haar weer 
een startbewijs voor de grand-finale 
op zondag 14 januari. De 6 beste dan-
cetwirlsters van Nederland gaven el-
kaar weinig toe, waardoor de onderlig-
gende verschillen klein waren. Veroni-
que bereikte uiteindelijk een 5e positie.

Trainster Krystle Hollander is lovend 
over het jonge talent: ‘Veronique heeft 
een geweldig leuke uitstraling en geniet 
volop tijdens de trainingen én tijdens 
de wedstrijden. Het afgelopen jaar 
heeft ze keihard gewerkt om tot de top 
door te kunnen dringen. In de kampi-
oensklasse is de concurrentie enorm en 
de verschillen minimaal. Ik ben echt 
supertrots op deze jongedame!”
Veronique is de benjamin van Dedica-
tion. De leden van het senior large-
team, welke vorige maand nog Neder-
lands kampioen werden, waren mas-
saal aanwezig in Almere om hun 
clubgenootje aan te moedigen. 
Veronique vindt het allemaal prachtig: 
’Iedereen is kei-lief en superleuk dat ze 
mij allemaal komen aanmoedigen. Ik 
heb goed mijn best gedaan en ben blij 

dat het zo goed ging. Volgend jaar 
hoop ik een medaille te winnen, want 
dat is toch ook wel heel mooi.’ 
Voor meer info mail naar dedicati-
on4twirl@gmailcom of neem een kijk-
je op de Facebookpagina: www.face-
book.com/dedication4twirl.

 

Sport en Spel: speciaal voor kin-
deren van 2011, 2012 en 2013

 Jouw kind   
op voetbal bij 
RKSV Nuenen?
Staat jouw kind van vier jaar ’s ochtends 
op met een voetbal en zou je hem of 
haar graag laten voetballen bij een 
vereniging? Of heeft jouw kind binnen-
kort alle zwemdiploma’s op zak en mag 
hij of zij dan ‘eindelijk’ op voetbal? Of 
twijfelt hij of zij juist nog tussen hockey, 
judo, tennis en voetbal? Zaterdag 24 fe-
bruari gaat de tweede helft van het bui-
tenseizoen van Sport en Spel van start. 
Dat is dus een mooi moment om in te 
stromen of om vrijblijvend een aantal 
proeftrainingen te volgen. Bij Sport en 
Spel is plaats voor kinderen die geboren 
zijn in het jaar 2011, 2012 of 2013. 

Sport en Spel
Bij Sport en Spel, speciaal voor kinderen 
tot en met zes jaar, maken jongens en 
meisjes op een leuke manier kennis met 
de voetbalsport, spelplezier en ontwik-
keling van het kind staan altijd voorop. 
In kleine teams, met teamnamen als FC 
Barcelona, PSV en Real Madrid, leert 
jouw kind de bal beheersen en krijgt het 
inzicht in het spel. Hij of zij leert onder 
meer dribbelen, schieten, passen en ver-
dedigen. En uiteraard eindigt iedere 
training met een echt partijtje!

Informatiebijeenkomst
Voetbal is voor iedereen, dus kinderen 
van elk niveau zijn welkom. Wil jij jouw 
kind ook een kans geven om iedere 
week te voetballen en zich tegelijkertijd 
fysiek en mentaal te ontwikkelen? RKSV 
Nuenen organiseert op woensdag 21 fe-
bruari een informatiebijeenkomst voor 
ouders van kinderen die geïnteresseerd 
zijn in Sport en Spel. Tijdens deze avond 
wordt onder meer uitgelegd wat jouw 
kind en jij kunnen verwachten van 
Sport en Spel en wat de kosten zijn. In-
teresse? Meld je dan even aan.

Aanmelden 
Aanmelden voor de informatiebijeen-
komst op woensdag 21 februari kan 
door een e-mail met als onderwerp 
‘Informatiebijeenkomst’ te sturen naar 
sportenspel@rksvnuenen.nl. Vermeld 
daarin voornaam, achternaam en ge-
boortedatum van het kind.

Z&PV Nuenen klimt    
naar top 10 klassering
Door Marie-Louise Kardol

Tijdens de 2e ronde van de verenigingscompetitie is de ploeg van Z&PV 
Nuenen gestegen naar een plek in de top 10 van de landelijke A-klasse. Na 
een 12e plaats in de 1e ronde eindigen de zwemmers in deze ronde op plek 
8. Een klasse prestatie en eentje die de ploeg uit Nuenen zeker vast wil gaan 
herhalen tijdens ronde 3 en 4 in februari en maart.

 Peter Oosterholt   
Lissevoorter van het Jaar 2017
Bij de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst van TV de Lissevoort is zondag 14 
januari Peter Oosterholt benoemd tot Lissevoorter van het Jaar 2017. In zijn 
nieuwjaarstoespraak bedankte voorzitter Leo van de Sande Peter voor zijn 
inzet als VCL (verenigingscompetitieleider) en als deelnemer aan de accom-
modatie/onderhoudsploeg van het park. TV de Lissevoort wenst haar leden 
en alle betrokkenen een goed, gelukkig en sportief 2018.

erg druk jaar geweest voor onze secre-
taris, die vanwege griep helaas niet 
aanwezig kon zijn bij de nieuwjaarsre-
ceptie.

De voorzitter blikte terug op een jaar 
met veel gezellige activiteiten bij de 
club. Het duurzaamheidsbeleid van 
TV de Lissevoort is nadrukkelijk zicht-
baar geworden dit jaar met de aanleg 
van LED-verlichting op de eerste tien 
tennisbanen en in de ballonhal. In die 
ballonhal is ook een veel zuiniger mo-
torregeling geplaatst. Dit heeft de no-
dige energiebesparing opgeleverd. Ko-
mend jaar zal er nog meer energie be-
spaard gaan worden door de aanleg van 
honderd zonnepanelen op het dak van 
het tennispaviljoen. In 2018 hopen we 
veel en leuk te kunnen tennissen op het 
mooie park. Degenen die liever binnen 
spelen kunnen wellicht terecht op de 
twee tennisbanen in de ballonhal. Kijk 
op de site www.tvdelissevoort.nl bij 
‘tennispark’ - ‘tennishal’ voor info over 
prijzen en beschikbaarheid.

Dit jaar wordt Peter Oosterholt in het 
zonnetje gezet als Lissevoorter van het 
jaar. Hij regelt als VCL (verenigings-
competitieleider) al zo’n 15 jaar de se-
niorencompetitie bij TV de Lisse-
voort. Dit doet hij samen met zijn 
vrouw Gerty, die inmiddels ook VCL 
geworden is. En sinds hij met pensioen 
is, heeft Peter zich ook aangesloten bij 
de accommodatie/onderhoudsploeg 
die zorgdraagt voor het onderhoud 
aan het park. Dus naast al het regel-
werk dat hij voor alle competities doet, 
sjouwt Peter ook nog regelmatig op 
het park rond met een bladblazer of 
bezem om de banen weer vrij van bla-
deren of eikels te maken. 

Naast Peter werd ook Otto Voorman 
geprezen om zijn enorme inzet het af-
gelopen jaar. Otto heeft als secretaris 
van TV de Lissevoort een half jaar de 
taken van de voorzitter waargenomen. 
Daarnaast is hij ook nog een aantal 
maanden waarnemend penningmees-
ter geweest van de club. Het is dus een 

Peter Oosterholt (links) wordt samen met zijn vrouw Gerty als Lissevoorter van het jaar 
toegesproken door voorzitter Leo van de Sande (rechts).

Om de wedstrijddag goed te beginnen 
had de ploeg voor vertrek eerst een ge-
zamenlijk ontbijt in de kantine van het 
thuisbad in het Feel Fit center in Nue-
nen, waarbij ook de nieuwe clubkle-
ding werd uitgedeeld. Dankzij sponso-
ren Metaalflex, Jumbo, Femia en Ups-
tairs loopt de hele wedstrijd ploeg de 
komende jaren weer in Nuenens-groe-
ne trainingspakken van Adidas. Daar-
na was het tijd om in Oss de strijd aan 
te gaan met Arethusa en TRB-RES uit 
Tilburg.

De wedstrijd werd geopend door de 
4x100vrij estafette bij de jongens en 
met 4.07.66 werd die dik gewonnen 
door Milan Meurs, Floris Sonneveld, 
Jasper van der Knaap en Bram 
Zwetsloot. Een goede start die direct 
werd gevolgd door nog 4 overwinnin-
gen op de 400wissel dames, 100vlinder 
heren, 100school dames en 400vrij he-
ren. Op de 100vlinder was er zelfs een 
1-2-3 voor Nuenen met Sven Kardol, 

Wouter Sijmons en Frans Slaats en op 
de 400vrij haalde Alexander Nijst bijna 
30 seconden van zijn beste tijd af en 
werd daarmee tweede achter Bram.
In de programma’s daarna volgde dik-
ke verbeteringen voor Joep Dedding 
(200vrij), Lara van Cuijk (200rug), Mi-
chelle de Klerk, Nienke van Lieshout, 
Eunice van Ekert en Erica Sleddens 
(200wissel), Jasper (100vrij), Lotta van 
Kemenade, Sasha Henraat en Vita 
Caboni (100rug) en Jonah Popken, 
Remco Verhoeven, Koen Wildenberg 
en Ralph Spanjers (50school) waar-
door de ploeg uit Nuenen halverwege 
reeds een groot gat had geslagen met 
de ploegen uit Oss en Tilburg.
In de tweede helft van de wedstrijd 
werd deze voorsprong alleen nog maar 
verder uitgebreid, mede dankzij sterke 
optredens van Ruud van Heerbeek 
(50school), Kyra Spierings (200vrij), 
Maurits Vincent (100school), Sven 
Kardol (400wissel), Erica Sleddens 
(100vrij) en 2 winnende estafettes.

Zwemmers van Z&PV Nuenen tonen trots hun nieuwe clubkleding

Tennis Zwemmen



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

ZATERDAG 27 JANUARI 
09.30 - 14.00 UUR

 www.commanderijcollege.nl

OPEN DAG

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

TE KOOP

RIANTE HOEKWONING MET GARAGE.
ADRIAAN BOUTLAAN 21 LIESHOUT • INFO: 0485-383415

Compleet onderwijs voor 
vmbo-t havo vwo

Kom kennismaken met 
het vrijeschoolonderwijs 
(vmbo-t, havo en vwo)

Zondag 28 januari 2018 – 11:00-14:30 uur
Open dag

Woensdag 31 januari 2018 – 14:00-16:00 uur
Minilessen voor basisschoolleerlingen

 Novalis College: maken, ervaren én weten

Stap je toekomst in ...

Het Novalis College is een scholen-
gemeenschap voor voortgezet 
vrijeschool onderwijs op vmbo-t, 
havo- en vwo-niveau. Voorts is er een 
integratieklas voor leer lingen met een 
zmlk-indicatie (De Blauwe Bloem).

Bezoekadres: Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven
T 040-296 93 10  E post@novalis.nl  www.novalis.nl
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afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu
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Van ontwerp t/m bezorging.
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