
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

Het Vergeten Kind 
bezorgt kwetsbare 
kinderen een 
hartverwarmende dag 
in de Winter Efteling

Jaaroverzicht 
2018

Gerwenaar 
Piet Rooijakkers 
terug in de 
wielersport 
als R&D-expert
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

LEUKE OPDRACHT-
GEVERS GEZOCHT

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!

I.v.m. OUD & NIEUW 
verschijnt Rond de Linde 
 DONDERDAG 3 januari. 

AANLEVERTERMIJN
voor redactioneel 

maandag 17.00 uur 31/12. 
voor advertenties 

woensdag 12.00 uur 2/1.

Bedankt voor de goede start

Kapperdoesweg 8, 
5674 AJ Nuenen

040-7200862

Ook in 2019 staan we weer 
graag klaar voor uw huisdier!

- Team Dierenkliniek Coppelmans

Begeleider 

Zegt volledige overname van ADL en MCG jou alles, 
weet jij van wanten met een tillift, 
maak jij het werken in de zorg leuk, 
teken jij graag buiten de lijntjes en 
communiceer jij niet alleen verbaal? 
Lees dan verder...

Voor de ma, di -en of woe ochtend van 7.00 - 9.00 zijn wij, een leuk gezin,
op zoek naar een ervaren en spontane begeleidster voor ADL-zorg in de 
thuissituatie. .
Stuur je vragen, motivatie en CV naar bijonsthuiszorg@gmail.com

Hey        you

Ami & Fien ©

 De Eetkamer, al tien jaar een vaste waarde in Gerwen

Aan de lange tafel is het ondertussen 
een gezellig drukke bedoening, het valt 
wel op dat er meer vrouwen dan man-
nen aanwezig zijn, maar de mannen die 
er zijn, hebben het enorm naar hun zin. 
Ik schuif even aan en ben al snel betrok-
ken bij een zeer interessant gesprek 
over het boerenbedrijf van vroeger en 
over wat Gerwen betekent voor de 
mensen hier aan tafel. “Het is fijn om 
even onder gelijkgestemden te zijn”, 
vertelt een meneer van 82. Sinds mijn 
vrouw is overleden, mis ik contacten en 

“Echt niets komt uit een potje” vertelt 
Jan Daams, echtgenoot van een van de 
vier initiatiefneemsters Nell Daams. We 
zijn op de feestelijke jubileummiddag 
waar het 10-jarig bestaan van De Eetka-
mer wordt gevierd. Jan maakt voor de 
gelegenheid foto’s en alle aanwezigen, 
op hun paasbest gekleed, gaan er nog 
eens uitgebreid voor zitten. “Vandaag 
zijn we met meer dan normaal” lacht 
Mieke van de Griendt, “Want iedereen 
heeft een introducé mee mogen nemen 
en daarbij is de maaltijd vanwege ons ju-
bileum vandaag helemaal gratis, nor-
maal vragen we een bijdrage van € 5,-“. 
Aan tafel zitten vandaag welgeteld 34 
personen. De meesten kennen elkaar 
goed, soms zelf al van heel vroeger. Niet 
iedereen woont meer in Gerwen, som-
migen zijn verhuisd naar Nuenen, maar 
in dit geval telt dat ook, als je maar iets 
met Gerwen hebt. De vrijwilligers zijn 
druk met het uitdelen van een heerlijke 
amuse, als Nell Daams het woord neemt 
om iedereen welkom te heten en om 
een toast uit te brengen. Ze houdt het 
kort, er moet immers gegeten worden, 
en ze heft het glas - bubbels zonder al-
cohol - “op ieders gezondheid”. Foto: Jan Daams

Door Mariët Jonkhout

et is het najaar van 2008, als vier dames besluiten dat het tijd is iets te 
betekenen voor alleenstaande ouderen in Gerwen. Om deze ouderen 
uit een isolement te halen, te laten genieten en om ze even gezellig 

‘onder elkaar’ te laten zijn. Gezeten aan de keukentafel met een kop koffie, 
wordt het idee geopperd van een gezamenlijke maaltijd in een ongedwongen 
sfeer en ter plekke wordt ‘De Eetkamer’ geboren. Geen van de vier dames had 
toen kunnen bedenken dat hun initiatief in tien jaar zou zijn uitgegroeid tot 
een bijzonder moment in de maand. Dat er iedere eerste dinsdag, meer dan 
twintig alleenstaande 65-plussers zouden aanschuiven aan een mooi gedek-
te tafel in D’n Heuvel en dat ze nog steeds gevieren een volledig vers gekook-
te maaltijd op tafel zouden zetten, waarvan meer dan wordt genoten.

dan is dit initiatief fantastisch, heerlijk 
vers eten en leuk gezelschap, wat wil je 
nog meer?“ Dat meneer nog veel zin in 
het leven heeft, wordt snel duidelijk 
want er wordt druk geflirt.

Na dit leuke gesprek, wat van mij nog 
wel even had mogen duren, maar er 
moet wel gegeten worden, neem ik een 
kijkje in de keuken. Het is er niet echt 
groot en ik verbaas me over de grote 
hoeveelheid eten dat de dames hier aan 
het bereiden zijn. “Het is hard werken, 
maar we doen het met plezier. Normaal 
zijn er natuurlijk minder mensen, ge-
middeld zo’n twintig en misschien blij-
ven er in de toekomst nog enkelen van 
de introducés hangen, ze zijn welkom 
en dat geldt natuurlijk ook voor andere 
alleenstaande ouderen boven de 65 uit 
Gerwen. Als u zin hebt om op de eerste 
dinsdag van de maand met ons mee te 
eten, dan kunt u u hiervoor opgeven. 
Voor € 5,- per keer, krijgt u een heerlijke 
maaltijd en een leuke middag!”
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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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BRIEVENBUS DICHT
Rond de jaarwisseling kunt u niets in de brievenbus gooien bij het 
gemeentehuis. De brievenbus is afgesloten van vrijdag 28 december 
t/m dinsdag 1 januari. Dus pas weer op woensdag 2 januari kunt u 
post in de bus gooien. 

AFVALINZAMELING 
PMD en Restafvalinzameling 
Vergeet niet dat de afvalinzameling PMD en restcontainer door de 
Kerst is verzet naar zaterdag 29 december. Dit betreft de inzameling 
in gedeelte Nuenen (Keizershof en omgeving), Nuenen West, Ger-
wen, Eeneind en Nederwetten. Plaats uw afval niet te vroeg buiten.

Milieustraat
De milieustraat heeft een extra openstelling op maandag 31 decem-
ber van 13.00 tot 16.00 uur. Op nieuwjaarsdag is de milieustraat 
gesloten.

Sluiten container en afvalbakken 
Rond oudjaar worden alle gele afvalbakken gesloten of weggehaald. 
De ondergrondse papiercontainers worden ook afgesloten. 

Glas container
Rond deze dagen wordt er veel glas naar de ondergrondse containers 
gebracht. Daardoor zit de container eerder vol. Plaats geen glas 
erbij, wacht liever een weekje.

Vuurwerk afval 
Op 2 januari hebben we inleverpunten voor uw vuurwerkafval. In 
de eerste week van 2019 kunt u uw vuurwerkafval gratis aanbieden 
op de milieustraat. 

Afvalkalender 2019
De digitale afvalkalender 2019 heeft een nieuw jasje. Natuurlijk is 
het even wennen, maar het is in principe gelijk. U logt in met uw 
postcode en huisnummer en vindt er alle informatie over de afvalin-
zameling. Als u niet in kunt loggen, of u ziet informatie die niet dui-
delijk of onvolledig is, meld het dan bij de gemeente Nuenen. Heeft 
u geen computer? Dan kunt u ons bellen voor een papieren afval-
jaarkalender. Die printen we voor u uit en die sturen we graag naar 
u toe. Bel daarvoor naar het telefoonnummer (040) 2631 631.

VUURWERK (OVERLAST)
De jaarwisseling moet voor iedereen in Nuenen een feest zijn. Toch 
zorgt het afsteken of opslaan van zwaar (meestal illegaal) vuurwerk 
ieder jaar voor veel overlast, gevaarlijke situaties en schade. De ge-
meente zet zich samen met de politie in om de overlast zoveel mo-
gelijk te beperken. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 
1 januari 02.00 uur. Iedereen die voortijdig vuurwerk afsteekt is in 
overtreding. 
Op de volgende locaties is het niet toegestaan om vuurwerk af te 
steken:
• Nabij en op het terrein van: De Akkers; Savant van Lenthof; 

Weverkeshof; Jo van Dijkhof
• In/op/aan/onder: abri’s; bruggen; overkappingen; tunnels; tele-

fooncellen; vuilnisbakken; brievenbussen; in of nabij als zodanig 
ingerichte kinderboerderijen;

• In en nabij winkelcentra (semi overdekt)

Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken, terwijl dat nog niet 
is toegestaan? Of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar 
en illegaal vuurwerk? Meld dit dan bij de politie: 0900-8844. Dit 
kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Lees meer op onze website: www.nuenen.nl/vuurwerk

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

tot 15.00 uur
• Milieustraat aan de Huufkes 48 tot 50 (van 2 januari t/m 5 

januari di-wo en vr. 13.00-17.00 uur en za. 10.00-17.00 uur).
 
Helpt u mee om vuurwerkafval veilig te verwijderen? Dan maakt u kans 
op een leuke prijs. De winnaar wordt in januari 2019 bekend gemaakt.

PARKEERMAATREGELEN 
OUWLANDSEDIJK
De gemeente gaat per 7 januari 2019 op de Ouwlandsedijk ter hoogte 
van basisschool De Rietpluim en kinderdagverblijf/buitenschoolse op-
vang Kids Society Erica parkeermaatregelen treffen om de verkeersveilig-
heid in de schoolomgeving te verbeteren. De maatregelen bestaan uit:
• het aanwijzen van een parkeerstrook voor halen en brengen van 

schoolkinderen;
• het instellen van een verbod om langs het noordelijk deel van de 

Ouwlandsedijk stil te staan.

Na overleg met de basisschool, kinderdagverblijf/buitenschoolse 
opvang, VVN afdeling Nuenen en de politie hebben we een verkeers-
besluit voor de parkeermaatregelen genomen. 

Vragen
Als u vragen heeft over de parkeermaatregelen, kunt u contact op-
nemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen, via 
telefoonnummer (040) 2631 631.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 17-12-2018 EN 20-12-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Duivendijk 4 Plaatsen Led scherm 
Beekstraat 31A Vervangen aanbouw achterzijde woning
Jan van Schijnveltlaan 5 Plaatsen twee dakkapellen 
  voorzijde woning
De Spijkert 24 Oprichten woonhuis met garage 
Papenvoortse Heide 1 Verbouwen bedrijfsruimte 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Heuvelplein, Gerwen Carnavalsactiviteiten De Narre-Kappen

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

Per 1 januari is er een nieuw telefoonnummer 
voor uw meldingen over afval. 
Afval informatie centrum, Blink. 
Telefoonummer: 0800 0492 

UITNODIGING    
NIEUWJAARSONTMOETING
Wij nodigen u graag uit voor de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting 
op woensdag 2 januari 2019 in Het Klooster, Park 1 te Nuenen. 

Programma:
16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Uitreiking vrijwilligersprijs 2019
17.15 uur Nieuwjaarstoespraak burgemeester
18.00 uur Afsluiting
17.15 uur Nieuwjaarstoespraak burgemeester
18.00 uur Afsluiting

OPENING GEMEENTEHUIS   
RONDOM FEESTDAGEN
Na de kerst is het gemeentehuis beperkt open. U kunt terecht op 
donderdag 27 december en vrijdag 28 december tussen 8.30-12.30 
uur. In het nieuwe jaar kunt u weer terecht vanaf 2 januari 2019. Het 
gemeentehuis is gesloten op maandag 31 december en dinsdag 1 
januari. Na dit lange weekend kunt u voor de burgerlijke stand pas 
weer terecht op de eerstvolgende werkdag, zijnde 2 januari. Dit valt 
binnen de wettelijke termijn om een aangifte te doen van geboorte 
of overlijden. In verband met een bijeenkomst voor medewerkers is 
het gemeentehuis op 2 januari pas open na 10.00 uur.

Afsluiting project   
Nuenen (Brand)Veilig 
“Woningbrand…je wilt het niet meemaken!” Een uitspraak van iemand die 
heeft ervaren wat een brand voor hem heeft betekend en het nog kan na-
vertellen. Dat geldt niet voor de mensen voor wie de afloop van een brand 
dit jaar fataal is geweest: tot en met november 2018 waren in Nederland 21 
fatale woningbranden met 22 dodelijke slachtoffers. 

De meeste slachtoffers overlijden door 
het inademen van (giftige) rook want bij 
een woningbrand is de hoeveelheid rook 
binnen 3(!) minuten al levensbedreigend. 
Die rook is vooral afkomstig van de ver-
lijmingen in meubels en de vele toepas-
singen van kunststoffen in de woningin-
richting. Rookmelders die bewoners tij-
dig waarschuwen zijn dan ook van 
levensbelang! Het devies is dan om zo 
snel mogelijk de woning te verlaten en 
niet te denken aan het redden van mate-
riële zaken want iedere seconde telt. 

De gemeente Nuenen startte in 2013 
samen met woningbouwvereniging 
Helpt Elkander en de Nuenense Brand-
weer het project ‘Nuenen (Brand)Veilig 

om het aantal brandslachtoffers te ver-
lagen door voorlichting en het plaatsen 
van rookmelders. Uitvoering vond 
plaats door vrijwilligers die door de 
brandweer waren opgeleid. Eerst wer-
den de bewoners in Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind bezocht omdat hun 
woningen het verst verwijderd waren 
van de brandweerkazerne. Ook werden 
gelijktijdig alle huurwoningen van 
Helpt Elkander voorzien van rookmel-
ders. Vrijwilligers van de werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen, de voetbalver-
eniging Nederwetten, de Wijkraad Een-
eind, de Hulpdienst voor Ouderen en 
het Hobbycentrum De Dorpswerk-
plaats installeerden in deze woningen 
ruim 2.500 rookmelders. 

Vanaf 2014 waren de koopwoningen in 
Nuenen-dorp aan de beurt. Wijk na 
wijk bezochten vrijwilligers van de be-
wonersvereniging Refelingse Erven, de 
bewonersvereniging Het Puyven, de 
Buurtvereniging Omgeving Andries-
plein en het Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats deze woningen en plaats-
ten daar ruim 1.000 rookmelders. Tij-
dens de huisbezoeken bleek dat de 
bewoners zelf al circa 400 rookmelders 
hadden geïnstalleerd maar daarvan 
bleek helaas meer dan de helft ondeug-
delijk te zijn: geen werkende batterij, 
op de verkeerde plek gemonteerd of 
meer dan 10 jaar oud. 
Aan de hand van een checklijst brand-
veiligheid die samen met de bewoner 
werd ingevuld, werd vastgesteld dat 
men nauwelijks heeft nagedacht over 
de eigen brandveiligheid. Overdag ruik 
of zie je een brand eerder maar in je 
slaap ruik je niets en moet je gewekt 
worden door een rookmelder die je 
daarom maandelijks op juiste werking 
moet testen. Door de rook is het pik-
kedonker in huis en zie dan maar eens 
de voordeur te bereiken als je dat niet 
al eens geoefend hebt of blijkt dat de 

deursleutel ontbreekt om buiten te ko-
men. Afspraken werden niet gemaakt 
over waar je na een vlucht uit de wo-
ning verzamelt met de medebewoners 
of wie van de ouders in geval van brand 
de kinderen meeneemt naar buiten.

Nu alle wijken inmiddels zijn bezocht 
kan worden vastgesteld dat de bewo-
ners tevreden zijn met de voorlichting 
over hun brandveiligheid en de moge-
lijkheid om rookmelders te laten plaat-
sen. Dit dankzij de inzet van de vele 
enthousiaste vrijwilligers die soms met 
koffie en gebak werden ontvangen. In 
totaal hebben zij in Nuenen c.a. ruim 
3.500 rookmelders geplaatst in meer 
dan 1.700 woningen! Het project kan 
daarom worden afgesloten.
Als u om wat voor reden dan ook in het 
verleden niet heeft deelgenomen aan 
het rookmelderproject of later in Nue-
nen c.a. bent komen wonen dan heeft u 
nog tot en met 31 december 2018 de 
kans om u aan te melden. Aanmelding 
kan via de website van de gemeente 
(www.nuenen.nl/rookmeldersproject) 
of via telefoonnummer 040-2631 631. 
Daar kunt u ook voor overige vragen 

over het project terecht. Na aanmel-
ding maken de vrijwilligers een af-
spraak voor een huisbezoek. Dit be-
zoek duurt maximaal 30 minuten en 
vindt altijd plaats met twee personen 
voorzien van herkenbare kleding van 
het project Nuenen (Brandveilig) en 
een legitimatiebewijs. Vanwege de 
feestdagen zullen de huisbezoeken en 
rookmelderplaatsingen in de maand 
januari 2019 plaatsvinden. 

Voor aanspraken op garantie op de 
rookmelder kunt u ook na 1 januari 
2019 nog terecht op het telefoonnum-
mer 040- 2631631van de gemeente 
Nuenen. Vervanging geschiedt altijd na 
telefonische afspraak met de bewoner.



Kersvers: kopiëren van de week ervoor!
Iedere week andere achtergrond: 3 versies: Fruit, Brood en Vlees

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

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

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Wij wensen u 
een gezellige 
en smaakvolle 
jaarwisseling

Acties week 52 : geldig donderdag 27 t/m maandag 31 december_____________________________________________________

OLIEBOLLEN 
28-29-31 december

 
Oliebollen
Naturel of rozijnen   11 STUKS NU € 1000

_____________________________________________________

Appelbeignets 

    4 + 1 GRATIS
_____________________________________________________

Worstenbroodjes 
  5 STUKS NU € 599

_____________________________________________________

Nieuwjaarsschnitt 
  NU € 799

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

Party Rolletje
100 gram ...................................................2,45
Hertenbiefstuk
100 gram ...................................................3,50
100 gr. Gebraden rosbief +
100 gr. Gebraden gehakt ...........3,75
Oerhammetje
Per stuk .....................................................3,00
Namens ons gehele team
danken wij u voor het 
vertrouwen in 2018

Voor iedere klant, 
maandag 31 december een leuke attentie!

 HAPPY NEWYEAR!!!

BEDANKT EN EEN GOED  2019
Jansen Auto BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuenen
Projectontwikkelingsbureau De Roosdonck . . . . . . . . . . . . Nuenen
SpartnerS Organisatieadvies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuenen
Buchrnhornen BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eindhoven
EW Facility Services BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arnhem
Stichting Oud Prinsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuenen
GEMCO Industries BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Son
Bakeplus BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haaften
LAVANS BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helmond
Bosch & Van Oers Bouwkundigen  . . . . . . . . . . . Heeswijk-Dinther
Zandenbouw BV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aarle-Rixtel

STICHTING VRIENDEN VAN DE ROOSDONCK

Riny van Kessel
en medewerkers 
wensen iedereen 
een gezond, fris 
en fruitig
2019!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Heikampen 40
5672 SM Nuenen
Telefoon 06 - 22 30 67 17
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond | Tel. 0492 - 33 00 39
Openingstijden: Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.

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

SPECIAL

SUPER!!!
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Geniet van ieder detail    
in uw leven
Uw zicht zou u niet moeten weerhouden van wat u graag doet. Daarom wer-
ken ze bij Oogwereld Ton Lips, Park 30 in Nuenen, met innovatieve produc-
ten zoals Varilux brillenglazen van Essilor. Met Varilux X-series brillenglazen 
neemt u elk detail binnen en buiten handbereik moeiteloos waar en geniet u 
van ongekend scherp zicht en vloeiende overgangen van dichtbij tot veraf. 

tweede complete bril voor de halve 
prijs. Laat u in de winkel informeren 
over de voorwaarden en mogelijkhe-
den.
Heeft u in 2018 nog recht op een bril-
vergoeding van uw zorgverzekeraar? 
Dan kan het, afhankelijk van uw zorg-
verzekeringspakket, zijn dat uw nieu-
we bril bijna of helemaal niets kost! In 
de winkel berekenen ze graag uw voor-
deel of u kunt op www.oogwereld.nl de 
zorgvergoedingchecker raadplegen.

Oogwereld Ton Lips
Park 30, Nuenen
Tel. 040 2836436
www.oogwereld.nl

Eindejaars sale verlengd t/m zater-
dag 5 januari 2019
Wegens succes is de SALE bij Oogwe-
reld Ton Lips verlengd t/m zaterdag 5 
januari 2019. U kunt profiteren van 
een ruime collectie monturen voor 
vaste lage prijzen. Mo nturen van 150 
euro, 100 euro, 50 euro en zelfs gratis 
monturen (dan betaalt u alleen de gla-
zen). Tevens zijn er kortingen op de-
signer monturen die kunnen oplopen 
tot wel 50%.
Uw voordeel kan nog meer oplopen als 
u gebruik maakt van het aanbod bij 
aanschaf van een tweede bril. Alleen in 
de SALE periode geldt: koopt u twee 
complete brillen tegelijk, dan is de 

Gedichtendag 2019 
‘Vrijheid’
Net als in andere jaren zal ook in 
2019 de poëzie in Nuenen in de lan-
delijke dichtersweek aandacht krij-
gen op donderdag 31 januari , van 
14.30-17.00 uur met als thema 
Vrijheid.

Het Dichterscollectief Nuenen heeft 
dit keer in zijn woonplaats de gastvrij-
heid gevonden in het Nuenens College 
aan de Sportlaan 8, waarmee het tot 
uitdrukking wil brengen dat gedichten 
een warme plaats verdienen in het on-
derwijs.
Op deze dag kunnen dichters aldaar 
uit hun werk voordragen en andere 
liefhebbers komen luisteren.
Ook dit keer zal Nuenens kunstenaar 
Marianne Schellekens telkens één ge-
dicht van elke deelnemende dichter 
projecteren in een door haar vervaar-
digd schilderij.

Wilt u meedoen of komen luisteren, 
schrijf u dan per email in bij klaas.
de.graaff@kpnmail.nl , waarna u nade-
re informatie krijgt. Het aantal plaat-
sen is beperkt, dus wacht niet te lang 
met reageren.

Verloren tas
Plastic tas van Clean Factory stomerij 
met belangrijke inhoud verloren, op 
woensdag 19 december rond 16.30 
uur, in de buurt van de Vincent van 
Goghstraat. Mocht u deze hebben ge-
vonden, graag bellen met tel. 2834446.

      

Arn Bressers algemeen directeur/
bestuurder Commanderij College
Met ingang van 1 januari 2019 is Arn Bressers algemeen directeur/bestuur-
der van het Commanderij College in Gemert-Bakel en Laarbeek. Met de be-
noeming van Bressers door de Raad van Toezicht is de transformatie van de 
scholengemeenschap compleet. 

Arn Bressers woont in Nuenen met zijn 
vrouw en twee kinderen. Hij startte in 
augustus 2017 op het Commanderij 
College. Daarvoor werkte hij geruime 
tijd op Fontys Hogescholen waar hij 
verschillende functies heeft gehad, 
waaronder opleidingsmanager en di-
recteur bedrijfsvoering. Bressers voor-
ziet voor het Commanderij College een 
prominente rol in de gemeenschap. De 
ontmoetingsschool; een dynamische 
plek waar leerlingen en de gemeen-
schap al vroegtijdig met elkaar verwe-
ven raken. 

Bressers volgt interim bestuurder Bert 
Otten op, die de komende maanden 
zal gebruiken om lopende projecten af 
te ronden.

Het Commanderij College is al enige 
tijd in ontwikkeling. Onder leiding van 
interim bestuurder Bert Otten en Arn 
Bressers als directeur onderwijs en be-
drijfsvoering is de scholengemeen-
schap volledig getransformeerd van 
een organisatie met een bove nschool-
se leiding en meerdere managementla-
gen naar een structuur met een be-
stuurder en schooldirecteuren op de 
verschillende locaties. 

Ook het onderwijs is herzien. Bressers: 
“We zijn met een schone lei begonnen. 
Het draait volledig om de leerling. We 
kijken naar wat hij of zij kan en wil, en 
in welk tempo dat kan.” De benadering 
van de leerling is veranderd. “We heb-
ben bijvoorbeeld geen tienminutenge-
sprekken meer, maar de leerling voert 
zelf het gesprek met de mentor en de 
ouders.” 

ZATERDAG 27 JANUARI 
09.30 - 14.00 UUR

 www.commanderijcollege.nl

OPEN DAG

Brabander van het Jaar
Peggy van de Vijfeijken en Vivienne van Leuken uit Helmond zijn gekozen 
tot Brabanders van het Jaar 2018. Commissaris van de Koning Wim van de 
Donk heeft dat bekendgemaakt tijdens een feestelijk diner in Kasteel Hees-
wijk. Peggy en Vivienne hebben samen Stichting VIPE opgericht. Daarmee 
geven ze gratis pruiken en haarstukken aan mensen die door ziekte hun 
haar verliezen.

Inmiddels zijn er al meer dan 800 pruiken 
en haarwerken om uit te lenen. Vivienne: 
“Als mensen hier komen en ze krijgen zo-
maar een pruik van ons, die zij graag wil-
len, dan verdwijnt het verdriet even naar 
de achtergrond. Dan klopt alles”.

Tien genomineerden
Er waren tien mensen genomineerd 
voor de titel Brabander van het Jaar 
2018. Daar kon de afgelopen weken op 
gestemd worden. Er kwamen duizenden 
stemmen binnen en de meeste mensen 
kozen dus voor Peggy en Vivienne.

Het idee om pruiken uit te lenen 
kwam van Peggy. Eerst werd haar va-
der ziek, toen haar zusje en daarna 
haar moeder. Ze maakte van heel 
dichtbij mee hoe zwaar het voor men-
sen is als ze hun haar kwijt raken. 
Peggy: “Er zijn veel mensen die een 
pruik of haarwerk hebben liggen en 
er niets meer mee doen. Maar je gooit 
dat niet zomaar weg, het heeft toch 
een waarde of emotie. Ik dacht, ik ga 
die inzamelen, reinigen en modelle-
ren. En daarna gratis weggeven aan 
mensen die ze hard nodig hebben.”

Galerie Bonnard 35 jaar: 
Speciale exposities in 2019
Galerie Bonnard bestaat in 2019 niet minder dan 35 jaar en dat gaat gevierd 
worden. De galeriehouders René Renders en David van der Linden - zij na-
men de Nuenense galerie in 2017 over - stelden voor komend jaar een ver-
rassende expostiekalender samen en Rond de Linde mag hier al een tipje 
van de sluier oplichten. 

pastorie, die gelegen is zo ongeveer te-
genover galerie Bonnard aan de 
Berg. In en rond Nuenen zijn de spo-
ren van Vincent van Gogh nog te zien, 
de sporen die de kunstenaar bij kun-
stenaars na liet zijn van onschatbare 
waarde. Bonnard vroeg aan de kunste-
naars of zij een of twee werken konden 
maken waarbij de gedachte aan Van 
Gogh centraal staat. De kunstenaars 
zijn enkele maanden geleden al begon-
nen met deze opdracht. Enkelen heb-
ben al wat gereed en anderen hebben 
slechts nog maar wilde ideeën. Deze 
expositie belooft een bijzondere te 
worden waarbij de moderne realisten 
van vandaag buiten hun dagelijkse 
werkwijze en onderwerpen treden om 
in de voetsporen van Vincent van 
Gogh te kunnen werken. De opening 
van deze expositie is in de periode dat 
er in Brabant veel rond de wereldbe-
roemde Vincent speelt. En tot en met 
13 januari is in Bonnard de expositie 
En Plein Air te bezichtigen. Warm 
aanbevolen!

Cornelis Lemair: Ode aan het Stille-
ven Twee exposities die meteen in het 
oog springen: Ode aan het Stilleven en 
Inspiratie door Van Gogh. Van zondag 
26 mei t/m 30 juni is de expositie Stil-
leven te bewonderen, een eerbetoon 
ter gelegenheid van de 75e verjaardag 
van de Eindhovens kunstenaar Corne-
lis Lemair. Bonnard toont werk van de 
kunstenaar zelf, samen met werken 
van kunstenaars die zich, op eigen wij-
ze, ook op het genre van het stilleven 
toegelegd hebben. Op de eerste plaats 
dus stillevens van Cornelis Lemair en 
ook schilderijen van onder meer Adri-
ana van Zoest, Rutger Hiemstra, In-
grid Smuling, Heidi Von Faber en 
Henk Boon.

Inspiratie door Vincent van Gogh. Van 
8 september t/m 13 oktober werken 
van kunstenaars die zich laten inspire-
ren door Vincent van Gogh. Vincent 
van Gogh leefde en werkte zo’n twee 
jaar in Nuenen en omgeving, van 1883 
tot 1885. Hij verbleef in die tijd in de 

De Eindhovense kunstschilder Cornelis Lemair exposeert in Bonnard in Nuenen ter gele-
genheid van zijn 75ste verjaardag…26 mei t/m 30 juni.(foto Bert Jansen)

What about joining 
an English   
conversation group?
Bij hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats zijn er een groot aantal 
conversatiegroepen waar je, on-
der begeleiding, goed Frans, 
Spaans, Duits of Engels leert 
spreken. Bij de conversatiegroe-
pen Engels voor vergevorderden 
kunnen er weer een paar nieuwe 
deelnemers aanschuiven. Mis-
schien iets voor jou? 

Het gaat om vrije plaatsen bij de groep 
die dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 
uur bij elkaar komt en de groep van 
donderdagmiddag 15.30 - 17.00 uur.

‘’Vergevorderd’’ wil zeggen dat er in 
deze twee conversatiegroepen nauwe-
lijks Nederlands wordt gesproken. Wie 
mee wil doen moet het beginnersni-
veau Engels duidelijk gepasseerd zijn. 
De deelnemers bepalen in de meeste 
gevallen zelf het conversatie-onder-
werp en het groepsgesprek kan dus 
over van alles gaan. Op deze manier 
leer je het meest.

Om aan te kunnen schuiven moet je je 
inschrijven als deelnemer van Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats. Dat kost 
€ 100,00 per jaar, in 2 termijnen te vol-
doen. Verder heb je nog een paar les-
boeken nodig. Voor meer informatie: 
Ger van de Ven, tel. (040) 2833890.

Het Nuenense Hobbycentrum werkt 
onder het motto ‘’van en aan elkaar le-
ren”. Alles gebeurt met enthousiaste 
vrijwilligers en iedereen levert zijn in-
breng om het Nuenense hobbycen-
trum draaiend te houden. Het gaat niet 
alleen om actief bezig zijn, het hobby-
centrum aan het Park is vooral ook een 
plaats om elkaar te ontmoeten en 
vrienden te maken.
 

Oproep aan diegenen die in     
Het Klooster in Nuenen zijn geboren
LON TV is gestart met de opname van een serie gesprekken onder de titel ‘In 
Het Klooster geboren’. In de naoorlogse jaren 1944-1950 vond een geboorte-
golf plaats, ook wel babyboom genoemd. Daarom was het nodig dat er ook in 
Nuenen een kraamafdeling kwam en die werd ingericht in Het Klooster.

Het Klooster in Nuenen zijn geboren
Oproep aan diegenen die in     Oproep aan diegenen die in     

 
Omdat wij niet over geboorteregis-
ters kunnen beschikken, vragen wij 
personen, die in Het Klooster zijn 
geboren, zich bij de LON te melden 
via het e-mail adres e.janssen@ons-
net.nu. Wij nemen dan contact met 
u op met de vraag of en wanneer u 
een gesprek voor onze camera’s zou 
willen voeren. U hoeft niet momen-

teel in Nuenen te wonen om in aan-
merking te komen.
Inmiddels is het eerste gesprek op 19 
december opgenomen met de op 23 
augustus 1947 in Het Klooster geboren 
Wim van der Leegte van VDL-groep. 
Dit gesprek is zeer binnenkort te zien 
op ons KPN kanaal 1436 en op www.
youtube.com/lokaleomroepnuenen



Rond de Linde  Nr. 52 Vrijdag 28 december 2018

 60 

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: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

Aangepaste dienstregeling 
tijdens de feestdagen
Tijdens de kerstvakantie van zondag 23 december 2018 t/m zaterdag 5 ja-
nuari 2019 rijden de bussen van Hermes volgens de vakantiedienstregeling. 
Dit betekent dat sommige buslijnen in de spits minder vaak rijden. Op ande-
re lijnen rijden de hele dag minder bussen. Ook zijn er (vooral scholieren-)
lijnen die tijdens de vakantie helemaal niet rijden. 

Nieuwe tarieven per 1 januari 2019 
 Basistarief OV-chipkaart € 0,96 
Kilometertarief OV-chipkaart € 0,167 
Dalkorting Brabant € 12,74 per jaar 
(40% korting in de daluren)
Jeugdmaandabonnement € 95,47 per 
maand (voor 12-18 jarige onbeperkt 
reizen)
Brabant Altijd Vrij: € 126,91 per maand 
of € 1269,10- per jaar. (Hiermee kan in 
heel Brabant onbeperkt worden gereisd)
Ritkaart: € 4,24 
Dalurendagkaart € 6,63

Speciale data
Kerstavond 24 december: De bussen 
van Hermes in de regio Eindhoven rij-
den volgens de normale dienstregeling.
Eerste en tweede kerstdag 25 en 26 de-
cember: Op eerste en tweede kerstdag 
geldt de dienstregeling als op zondag.
Oudejaarsdag 31 december: Op oud-
jaarsavond vertrekken de laatste bus-
sen vrijwel allemaal tussen ca. 19.00 en 
20.00 uur. Vanaf Eindhoven CS ver-
trekken de laatste ritten tussen 20.00 
en 20.15 uur in aansluiting op de bin-
nenkomende treinen.
Nieuwjaarsdag 1 januari: Op nieuw-
jaarsdag geldt de dienstregeling als op 
zondag.
Op 24 en 31 december rijden er in 
Zuidoost-Brabant géén nachtbussen.

Stembus TaalHeld 2018 geopend
Heel Nederland kan vanaf nu een stem uitbrengen op zijn/haar favoriete 
TaalHeld van 2018. TaalHelden zijn mensen die op latere leeftijd alsnog le-
ren lezen, schrijven en rekenen. In Noord-Brabant dingt Wim Sabel mee naar 
de titel. Op 24 januari reikt H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden de 
prijzen uit. De verkiezing is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven.

Juryverkiezing
Naast deze publieksverkiezing vindt 
ook een juryverkiezing plaats. Daar-
voor zijn per provincie een Taalcursist, 
een Taalvrijwilliger en een Bruggen-
bouwer (professional of organisatie) ge-
nomineerd. Voor de provincie Noord-
Brabant zijn dit: Wim Sabel (taalcur-
sist), Shirley Binda (taalvrijwilliger) 
Margriet Swinkels en Gerard Suijker-
buijk (bruggenbouwer). Alleen op de 
Taalcursisten kan worden gestemd.

Laaggeletterdheid in Nederland
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwas-
senen grote moeite met lezen, schrijven 
en/of rekenen. Als je niet goed kunt lezen 
en schrijven, vind je minder snel een baan, 
kun je minder gezond leven en heb je min-
der grip op je geldzaken. Taal maakt dus 
sterker. Daarom maakt Stichting Lezen & 
Schrijven zich hard voor een geletterd Ne-
derland, waar iedereen mee kan doen. 
Door organisaties te ondersteunen met 
scholing, onderzoek en lesmateriaal. En 
door laaggeletterdheid onderwerp van ge-
sprek te maken bij publiek en politiek. In 
aanloop naar de verkiezing schreef Taal-
Held Wim een brief aan Remy Bonjaski 
met een bijzonder verzoek. Meer info: 
www.taalheldenprijs.nl

Stemmen op Wim
Nadat hij zijn baan kwijtraakte, school-
de Wim bij om zijn taal op peil te hou-
den. Hij bezoekt nu vier keer per week 
een taalcursus en wordt door allerlei 
organisaties gevraagd zijn verhaal te 
delen. Ondanks zijn onzekerheid over 
het probleem, gaat hij graag de uitda-
ging aan om anderen te stimuleren een 
taalcursus te volgen. Zo draagt hij zijn 
steentje bij. Stemmen op Wim kan tot 
en met 22 januari via de website: www.
taalheldenprijs.nl

Taalhelden
Geke van Velzen, directeur van Stich-
ting Lezen & Schrijven, licht toe: “Wat 
deze TaalHelden gemeen hebben is 
hun enorm doorzettingsvermogen. 
Als volwassenen namen zij de stap om 
op taalles te gaan en zo hun laaggelet-
terdheid te overwinnen. Zij durfden 
te dromen. Van een (andere) baan, op 
eigen benen staan, of van een grotere 
wereld voor zichzelf en hun kinderen. 
Met hun persoonlijke verhalen inspi-
reren zij anderen om ook aan hun 
taal- en rekenvaardigheden te wer-
ken”. Stichting Lezen & Schrijven or-
ganiseert de verkiezing dit jaar voor 
de vijfde keer.

Actief Zorg bereikt akkoord over 
overname Hulp Thuis ZuidZorg 
Het Brabantse Actief Zorg heeft overeenstemming bereikt over overname 
van het bedrijfsonderdeel Hulp Thuis van ZuidZorg. Beide organisaties zijn 
erg blij met de voorgenomen overname, waarbij de 900 medewerkers van 
ZuidZorg en hun klanten over gaan naar Actief Zorg. 

gemeentes over. In het merendeel van 
deze gemeentes zijn we zelf al actief als 
aanbieder van huishoudelijke onder-
steuning.”
 Het verzorgen van de beste ondersteu-
ning thuis is de kerntaak van de organi-
satie, die naast huishoudelijke hulp 
thuis ook verpleging, verzorging en be-
geleiding biedt. ‘Medewerkers en klan-
ten gaan niet veel merken van de over-
name. Mensen houden hun vertrouw-
de hulp en medewerkers blijven onder 
dezelfde arbeidsvoorwaarden werken. 
Wél onder de naam Actief Zorg. We la-
ten de bedrijven in het nieuwe jaar or-
ganisch in elkaar overvloeien en we le-
ren onze nieuwe collega’s werken van-
uit onze GELUK-waarden.’

Over Actief Zorg
Met 2.500 medewerkers zet Actief Zorg 
zich dagelijks in voor haar ruim 10.000 
klanten in het zuiden van het land die 
thuis hulp kunnen gebruiken. Mensen 
kunnen bij de organisatie terecht voor 
huishoudelijke ondersteuning, verzor-
ging, verpleging, begeleiding en advies. 
Actief Zorg wil proberen een bijdrage 
te leveren aan het geluksgevoel van 
haar klanten. De ambitie is om de zelf-
regie van zowel de klanten als mede-
werkers te vergroten. Wij geloven dat 
tevreden medewerkers bijdragen aan 
gelukkigere klanten. Gelukkige klanten 
zorgen voor groei en dat merken we. 
Hiermee leveren we kwalitatief hoog-
waardige zorg. Wij leveren zorg met 
ons hart, ons hoofd en onze handen. 
Samen op weg naar geluk. 

Algemeen directeur van Actief Zorg 
Lia van Galen zegt hierover: “We heb-
ben de afgelopen jaren keihard gewerkt 
om thuishulp vorm te geven op een 
manier die past bij de tijd waarin we le-
ven. Bij alles wat we doen gaan we uit 
van de mogelijkheden en talenten van 
mensen. We willen dat mensen groeien 
en tot hun recht komen. Met de beoog-
de overname van ZuidZorg mogen we 
straks nog meer mensen deze ‘Actief 
Zorg’ bieden en dat is waar we het voor 
doen.” De organisatie is na de overna-
me in een klap de grootste thuishulp-
organisatie van Brabant. Odet Vermeij-
len, directeur Hulp Thuis, is zeer posi-
tief over de wijze waarop de overname 
is voorbereid en nu tot uitvoering 
wordt gebracht. “De culturen sluiten 
prima aan. ZuidZorg heeft alle ver-
trouwen in een verdere versterking en 
verdere uitbouw van de Thuishulp die 
hiermee gerealiseerd wordt”. De ver-
koop moet worden gezien als weer een 
belangrijke stap in de Focusstrategie 
van ZuidZorg, waardoor de verdere 
concentratie op Wijkzorg in Zuidoost 
Brabant gestalte krijgt.

Thuishulp belangrijkste basis 
in zorgproces
Lia van Galen: ‘Wij zien huishoudelij-
ke hulp als de belangrijkste basis in het 
huidige zorgproces. Het is vaak de eer-
ste stap die mensen nemen als ze thuis 
ondersteuning kunnen gebruiken. Ge-
lukkig zien de betrokken gemeentes 
dit ook. Het is een natuurlijk proces. 
We nemen klanten verspreidt over 16 

Gerard Peppester (az), Charles Laurey (zz), Hans Smit (az), Lia van Galen (az) 
en Odet Vermeijlen (zz)

 Vrijwilligers 
penning uitgereikt
Op 19 december 2018 heeft mevrouw 
Renate Richters, wethouder van 
jeugd, zorg en welzijn, armoede en 
inburgering van de Gemeente Eind-
hoven een onderscheiding uitgereikt 
aan vrijwilligers van De Witte Raaf. 
Deze onderscheidingen zijn toege-
kend als blijk van waardering voor 
het met grote inzet en enthousiasme 
verrichten van vrijwilligerswerk voor 
de Eindhovense gemeenschap. 

De vrijwilligers penning, voor 12 ½ 
jaar werken bij De Witte Raaf is uitge-
reikt aan:

Piet Rouws uit Nuenen. 
Piet werkt een à twee dagen bij De Witte 
Raaf. Piet rijdt op vaste momenten maar 
is altijd bereid om bij ziekte of vakantie 
van andere chauffeurs in te vallen.

PSV en St. Anna Zorggroep    
werken aan Sports Performance Center
PSV en St. Anna Zorggroep bouwen aan een Sports Performance Center. Een 
uniek concept gericht op blessurepreventie, prestatieverbetering en sport-
medische innovatie. Via de topsport komt de kennis die straks in het com-
plex op De Herdgang wordt vergaard, beschikbaar voor iedereen in de 
regio. ‘Topsporters, hobbysporters, maar ook het bedrijfsleven zullen van 
dit initiatief pro� teren’, aldus algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV.

men aan de gezondheid van de spelers. 
Met dit initiatief verdiepen en verbre-
den wij onze samenwerking en bunde-
len wij onze krachten op het gebied van 
sportgezondheid en prestatieverbete-
ring ten behoeve van alle sporters.” 

Wolf en Gerbrands ondertekenden gis-
teren in het Philips Stadion een inten-
tieverklaring. In de komende maanden 
werken de partijen hun plan nader uit. 
Hierbij zal nadrukkelijk gekeken wor-
den naar mogelijke partners uit de ge-
zondheidszorg, het onderwijs en het 
bedrijfsleven die samen willen werken 
aan excellente sportgezondheidszorg 
en prestatieverbetering binnen de top-
sport. De eerste geïnteresseerde partij-
en uit de Brainportregio hebben zich 
overigens al gemeld. “Dit is duidelijk 
een project waar bedrijven graag bij 
betrokken willen zijn. Het past heel 
goed bij het moois dat hier in de regio 
al gaande is”, aldus de bestuurders Ger-
brands en Wolf. www.st-anna.nl

Meerwaarde
PSV ziet een Sports Performance Cen-
ter als een zeer waardevolle toevoe-
ging aan de vervolmaking van trai-
ningscomplex De Herdgang, maar ze-
ker ook als een meerwaarde voor de 
hele regio. “Wij zijn altijd op zoek naar 
die paar procentjes winst en innovatie 
is een kernwaarde van PSV. Daarnaast 
zijn wij ons zeer bewust van onze rol 
binnen de regio”, vertelt Gerbrands. 
“We leveren graag een bijdrage aan het 
verhogen van de vitaliteit in ons ach-
terland. Binnen dit centrum gaan we 
samen met St. Anna Zorggroep fors 
inzetten op sportinnovatie en baan-
brekend onderzoek. De kennis die we 
daar opdoen zal de topsport verder 
brengen en vervolgens ook de ‘gewone’ 
sportliefhebbers, maar ook het be-
drijfsleven in de regio. Zij zullen mas-
saal profiteren van hetgeen we op De 
Herdgang straks ontwikkelen.” 

Bundelen
Ingrid Wolf, voorzitter raad van be-
stuur van de St. Anna Zorggroep, be-
aamt dit. “Al bijna 50 jaar zijn wij als 
Zorggroep betrokken bij PSV. Als me-
disch partner werken wij intensief sa-

Toon Gerbrands (algemeen directeur PSV) en Ingrid Wolf, (voorzitter raad van bestuur St. Anna 
Zorggroep) spreken intentie uit om samen te werken aan een Sports Performance Center.

Alle actuele reisinformatie is te vinden 
op www.hermes.nl
Hermes wenst iedereen alvast fijne 
feestdagen en een fijne jaarwisseling.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Op 22 december organiseerde Stichting Het Vergeten Kind voor het eerst 
een geheel verzorgde, hartverwarmende dag voor kwetsbare kinderen uit 
heel Nederland in de Efteling. Ook gezinnen uit Nuenen waren hierbij aan-
wezig en werden op deze dag vergezeld door wethouder locoburgemeester 
Stultiëns.

Een dag lang plezier
’s Morgens rond 10.30 uur kwamen de 
eerste Hartenhuis-bussen vol kinde-
ren al het parkeerterrein op rijden, 
vergezeld door burgemeesters en wet-
houders uit hun gemeente. Na een 
warm welkom door Efteling-mascotte 
Pardoes en andere Efteling-bewoners, 
renden de kinderen letterlijk het park 
in. Voor de burgemeesters en wethou-
ders uit de deelnemende gemeenten 
was er een lunch, waarna ze zich weer 
bij hun inwoners voegden om samen 
het prachtige park, dat in winterse sfe-
ren gehuld was, te verkennen. 

Daphne Schreuder, hoofd Campagnes 
& Events van Het Vergeten Kind: “De 
kinderen hebben vandaag een heerlij-
ke, onbezorgde dag gehad. Een dagje 
naar de Winter Efteling is voor elk 
kind een enorme belevenis, maar voor 
kwetsbare kinderen extra bijzonder. 
Gewoon even kind kunnen zijn, ont-
snappen aan je dagelijkse zorgen en 
problemen en een fijne dag ervaren 
met je ouders. Dat de burgemeesters 

en wethouders ook zelf 
meegingen, zorg-

de ook nog 
eens voor 

verbon-
d e n -

heid 

Vanuit 37 Nederlandse gemeenten 
vertrokken circa 1.500 kinderen met 
hun ouder(s) of opvoeders per Har-
tenhuis-bus (Het Hartenhuis is een 
symbool van Het Vergeten Kind. Het 
staat voor een liefdevol thuis, iets wat 
elk kind behoort te hebben) .

---------------------------
“Ik kan niet kiezen wat 
ik spannender vond, 
een keer met de bus 
mee of naar de Efteling.”
Kevin (6 jaar)
---------------------------
Naar de Efteling. Ze werden vergezeld 
door burgemeesters en wethouders uit 
hun gemeente. Het Vergeten Kind orga-
niseert deze activiteit speciaal in de de-
cembermaand, omdat deze feestmaand 
voor kwetsbare kinderen een 
extra moeilijke periode 
is waarin ze zich 
anders, 
eenzaam 
en ver-
drietig
voe-
len.

Foto’s: Hans Verleur
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Het Vergeten Kind bezorgt kwetsbare kinderen 
een hartverwarmende dag in de Winter Efteling 

tussen de gemeenten en ‘hun’ kwets-
bare kinderen. En daar draait kerst 
toch om. Compassie en verbonden-
heid.

Campagne ‘Maak een toet waar je 
goed mee doet’
De hartverwarmende dag is onderdeel 
van de landelijke kerstcampagne 
‘Maak een toet waar je goed mee doet’. 
Het Vergeten Kind vraagt in december 
aandacht voor de 100.000 kwetsbare 
kinderen in Nederland met iets waar 
(vrijwel) iedereen van houdt: toetjes. 
Speciaal voor deze campagne ontwik-
kelde Meester Patissier Hidde de Bra-
bander heerlijke Hartenhuis-desserts. 
De recepten zijn verzameld in een 
kerstdessertsboekje. Het absolute 
klapstuk in het boekje is de Harten-
huis-taart. Naast de recepten zijn er 
ook recepten en verhalen te vinden 
van kwetsbare kinderen en van ambas-
sadeurs Natasja Froger, Juvat Westen-
dorp en Saar Koningsberger. 

Via www.hetvergetenkind.nl/kerst 
kun je het boekje downloaden of thuis 
laten bezorgen.

---------------------------
“Met ons grote gezin 
is dit voor ons normaal 
onbetaalbaar, wat een 
prachtig kerst cadeau!”
Marjolein 
(moeder, 35 jaar) 
---------------------------

Wij wensen u 
een voorspoedig 

en gezond 2019!
Namens 
redactie 

 bezorgers
administratie 
en uitgever

Bron: RdL februari 1963

Uit de oude doos

 60 



Rond de Linde  Nr. 52 Vrijdag 28 december 2018

 60 

Jaaroverzicht 2018

Erfpachtovereenkomst 

voor Dorpswerkplaats Kwiekroute geopend

Picknick in het Park

20 jaar de Kruik
25ste editie Bloem&Tuin

Berkenbomen 

Vallestap gerooid

Prins Pretium Rond de Linde 60 jaar

Eric Hendrix 
35 jaar kastelein

Gerard van Maasakkers 

in Het Klooster

Trollenbos geopend

Bevrijding

Eerste editie passion

Nieuwe raad

Van Rijckevorsel 
postuum ereburger

Esdoorn Aloysiushof gerooid

Verhuizing Donkers

78% 
TEGEN herindeling 

Kievit 60 jaar

Nuenen krijgt Oktoberfest Bijna-Thuis-Huis Latestijn

Bierbrouwerij Deftige Aap

Concert @ the Chapel

Mark Elbers 
Witvoeter 2017

Veel stormschade
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Knallende kerstmusical    
op Sint Jozefschool
Eenbes basisschool Sint Jozef in Nederwetten was stijlvol in kerstsfeer ver-
sierd. De tafels waren kleurig gedekt en je kon de kersthapjes al van ver 
heerlijk ruiken. Alle leerlingen kwamen op donderdag 20 december rond 
17.00 uur naar school voor de kerstviering. Meester Jan, bijna onherken-
baar verkleed als kerstman, verwelkomde alle leerlingen. 

rin werd zo goed gespeeld dat de leer-
lingen zelfs medelijden kregen met het 
arme personeel van de keizerin. Maar 
ook de andere rollen werden erg goed 

De kerstviering begon met heerlijke 
kersthapjes, speciaal bereid door 
kookgroep ‘Onder de pannen’. De leer-
lingen genoten van het lekkere eten. 
Het eten was dan ook veel te snel op. 
Kookgroep bedankt!

Ondertussen namen vele bezoekers 
plaats in de mooi aangeklede theater-
zaal. Dit jaar speelden de ouders van 
de leerlingen de grappige musical: ‘de 
keizerin wil een kerstverhaal’. Deze 
kerstmusical gaat over een nukkige, 
schreeuwerige keizerin die driftige 
buien heeft. Op kerstavond wil ze het 
echte kerstverhaal horen. Maar nie-
mand vertelt, in de ogen van de keize-
rin, het goede verhaal.
Het was een sfeervolle en humoristi-
sche voorstelling. De rol van de keize-

Sans Prejudice
 
Geachte burgemeester en wethouders, raadsleden.
 
Naar aanleiding van de op geen enkele wijze onderbouwde opmerking van dhr. Pernot 
het volgende:
Graag verwijs ik u naar de uitspraken van de Voorzieningenrechter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State van 2 juni 2017, ECLI:RVS.2017.1460.
Samengevat oordeelt de Voorzieningenrechter dat aan het plaatsen van een ondergrond-
se afvalcontainer een schriftelijke beslissing tot aanwijzing van een locatie ten grondslag 
moet liggen.
Zie Artikel 1.3, eerste lid van de Awb, waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aange-
wend etc.
 
Ik heb geen schriftelijk besluit gezien.
Verder staat dat geheel los van wie het verzoek heeft ingediend, die opmerking houdt 
geen stand en heeft eerder een politiek karakter.
 
U kunt mij zeker melden wanneer u dit besluit heeft genomen en wanneer dit besluit is ge-
publiceerd. Mag ik dit van u vernemen?
Als direct aanwonende dient u mij hiervan op de hoogte te houden.
 
Mocht u nogmaals een opmerking maken dat ik niet goed geïnformeerd zou zijn o.i.d., 
dan kunt u beter van te voren daarover met mij overleggen in plaats van mij op deze wijze 
proberen voor schut te willen zetten en deze zaak te gaan bagatelliseren. Dat laat ik niet 
over mijn kant gaan.
De geschiedenis herhaalt zich blijkbaar weer in Nuenen.
 

Hoogachtend, E.O.M. Janus, Pieter Dekkersstraat 5,  5671DC Nuenen

Helpt Elkander??
“Helpt Elkander”, een naam waarvan je zou denken: samen komen we er wel uit. 
Voor ons gold dit niet.

Mijn schoonmoeder heeft ruim 60 jaar - oorspronkelijk met haar man en 4 kinderen - in de 
Voirt gewoond, totdat ze 8 maanden geleden helaas in een verzorgingstehuis moest wor-
den opgenomen. Helpt Elkander heeft het huis - een mooie eengezinswoning met 4 slaap-
kamers en een grote tuin - op hun website te huur gezet. Ruim 450 reacties zijn hierop bin-
nen gekomen. Het huis werd echter niet toegewezen aan bijvoorbeeld een gezin met kin-
deren maar aan een alleenstaande bejaarde vrouw, die in Nuenen al maanden voordat 
het huis op de website stond, sterker zelfs: voordat de huur werd opgezegd, zelfs al rond-
bazuinde dat zij dit huis toegewezen zou krijgen. Deze mevrouw heeft overigens nu ook 
een prima woning. Wat een pech dus voor de gezinnen die naarstig naar geschikte woon-
ruimte op zoek zijn.
Bij het einde van een huurovereenkomst dient een huis in goede staat achter te worden 
gelaten, zoals dit bij aanvang van de huur is betrokken. Omdat er geen opnamestaat van 
60 jaar geleden meer te vinden was, hebben we een lijst met zaken gekregen, die volgens 
de woningbouwvereniging verwijderd moesten worden. Daar ligt het probleem ook niet.
Wat schetste echter onze verbazing: ook de tuin moest volledig kaal opgeleverd worden. 
Dit terwijl in de 60 jaar oude huurovereenkomst niets anders stond dan dat de tuin goed 
onderhouden moest zijn. Dat hebben we al die jaren ook netjes gedaan. 
Om het niet aan te laten komen op een juridische procedure, hebben we zowel in de voor- 
als achtertuin onder andere 6 grote dennenbomen en 5 rododendronstruiken moeten 
verwijderen. Voor de argumenten dat in de tuin veel vogels en andere dieren huisvesten, 
was Helpt Elkander niet gevoelig. Achteraf bleek dat de tuin niet moest worden leegge-
haald vanwege de regels rondom “originele of goede staat” maar omdat de nieuwe huur-
ster dat zo wilde in verband met het plaatsen van een carport en het zo dus moest gebeu-
ren. Wat over is gebleven is een omgeploegde tuin zonder bloemen, planten, bomen of 
struiken. Alle vogels die een nest hadden in een van de bomen zullen in het voorjaar op 
zoek moeten naar een andere tuin, net als een van de gezinnen, die nu maar af moeten 
wachten of ze in de schaarse huurwoningenmarkt in Nuenen nog een geschikt plekje kun-
nen vinden.

Henk van den Boom, Erasmusstraat 29,  5671VG 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

Swingend en sfeervol concert De Vaste Kerstmannen

Op hoop van zegen
Het was alweer de negende editie van hun kerstconcert. De vroegere ‘Vaste 
Mannen’ van de band van Gerard van Maasakkers, Bart de Win en Harry Hen-
driks, speelden goed gemutst twee uur lang het ene kerstnummer na het an-
dere. Drummer Martijn Soeterbroek heeft zes jaar geleden een keer 
meegespeeld en sindsdien niet meer. Bassist Frank Strokap speelde voor 
het eerst mee. “We hadden geen tijd om te repeteren, iedereen had het te 
druk” vertelde Bart. “Dus het was ‘op hoop van zegen’ en Martijn en Frank 
doen het fantastisch”.

Arianne Knegt zong ook een paar 
nummers mee, verkleed als kerst-
vrouw. De stemming zat er goed in, er 
werd gezongen en gedanst. 

Volgend jaar weer, een jubileum!

Bart en Harry stonden stil bij het over-
lijden van ‘Vaste Mannen’ bassist Ri-
nus Raaijmakers, die begin juni is over-
leden. Ze lieten zijn unieke klanken 
horen, waarna Bart het op de toetsen 
overnam en Harry bijviel op zijn gitaar. 

V.l.n.r.: Bart de Win, Frank Strokap, Arianne Knegt, Martijn Soeterbeek en Harry Hendriks.

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt voortaan drie 
keer per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 1, 2 en 3 van 2019 (onder 
voorbehoud) in de uitzending van 
Nuenen Nú te zien :
• Nieuwjaarstoespraak van bur-

gemeester Houben
• Bekendmaking Vrijwilliger van 

het jaar 2018
• Nieuwjaarsontmoeting ge-

meente Nuenen
• Nieuwjaarsbijeenkomst OCN
ª Bekendmaking ondernemer 

van het jaar 2018
• De uitreiking van het “Wit Voet-

je 2018” 
• Uit de serie “in Het Klooster ge-

boren” : Wim van der Leegte
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage ? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl. U kunt 
ook op werkdagen gewoon bin-
nenlopen in onze studio in Het 
Klooster tussen 10.00 en 12.00 uur.

Nuenens koor Priamore 
schittert in Druten
In een prachtige entourage van gemeenschapshuis den Bongerd in Druten heeft 
Priamore zich op een geweldige manier gemanifesteerd. Een volle theaterzaal 
kon voor de pauze genieten van liederen uit Afrika, Zwitserland, Oostenrijk, 
Duitsland en nog vele andere landen. De zaal ontving alles met groot applaus. Na 
de pauze een geweldig kerstprogramma met bekende en minderbekende kerstlie-
deren die, daar waar mogelijk, door de zaal werden mee gezongen. Ook h et komi-
sche kerstverhaal van Else-Marieke van Os werd prima ontvangen. In haar dank-
woord na afloop kwam de voorzitter van de KBO superlatieven te kort om het 
koor te bedanken. Priamore, onder leiding van Marjan Olivier als dirigente en 
Kees van der Weyden aan de piano, kan terugzien op een geweldig optreden en is 
voor het volgend jaar al volop bezig met een nieuw programma. Nieuwe leden zo-
wel mannen als vrouwen zijn van harte welkom.

Jong Nederland Gerwen  
bakt oliebollen 
 
Ook dit jaar bakt Jong Nederland Gerwen op maandag 31 december weer 
overheerlijke oliebollen voor u. Wilt u deze oliebollen ook proeven, dat is 
natuurlijk mogelijk. De oliebollen worden vers gebakken op oudejaarsdag. 
U kunt deze overheerlijke oliebollen bestellen via email of door onderstaan-
de bestellijst in te vullen en in de brievenbus bij ’t Huysven aan de Huikert 
35 te posten.
 

zorgen, voor slecht € 1.50 per bestel-
ling (tussen 10.00 en 12.00 uur).
We hebben naast onze traditionele 
oliebollen ook oliebollen met rozijnen. 
 

U kunt de oliebollen tussen 12.00 en 
14.00 uur op komen halen bij ’t Huys-
ven aan de Huikert 35 maar wij willen 
de oliebollen ook graag bij u thuis be-

OLIEBOLLEN BESTELLEN:
 
Naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huisnummer: . . . . . . . . .

Telefoonnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 Wil graag . . . . . . . . . . . . . . . . Oliebollen a € 0,60 p/st.  = € . . . . . . . . .
 Wil graag . . . . . . . . . . . x 10 Oliebollen a € 5,00 p/zak = € . . . . . . . . .
 Wil graag . . . . . . . . . . . . Rozijnenbollen a € 0,75 p/st. = € . . . . . . . . .
 Wil graag . . . . . . .x 10 Rozijnenbollen a € 6,00 p/zak = € . . . . . . . . .
 x 10 om 10 voor € 10.00 € . . . . . . . . . . . . (10 oliebollen met 10 rozijnenbollen) 
 Ik kom de oliebollen zelf afhalen bij ’t Huysven. 
 Ik wil de oliebollen graag laten bezorgen op bovenstaand adres. + € 1.50 
 (tussen 10.00 en 12.00 uur)
 Totaal €  . . . . . . . . .  

Bestellen via email kan ook. Geef dan naam, adres, telefoonnummer door en het 
aantal oliebollen dat u wilt op oliebollen@jongnederlandgerwen.nl

Namens alle kinderen, leiding en bestuur willen we u danken voor uw steun en willen 
we iedereen een gezond en speels 2019 wensen. (bent u vergeten te bestellen, kom 
dan gewoon even langs op ´t Huysven, vanaf 13.00 uur)  Jong Nederland Gerwen

Nieuwjaarsconcert 
van Het Nuenens 
Mannenkoor
Het begint inmiddels een mooie tradi-
tie te worden: het nieuwjaarsconcert 
van Het Nuenens Mannenkoor in de 
Watermolen van Opwetten in Nue-
nen. Na de gezellige, sfeervolle dagen 
van Kerst en Nieuwjaar, een muzikaal 
begin van het nieuwe jaar. Op 6 janua-
ri om 16.00 uur zullen zij u graag weer 
verwelkomen, om u te laten genieten 
van een brede doorkijk van hun reper-
toire. Een mooie gelegenheid om 
vrienden en bekenden in een onge-
dwongen sfeer te ontmoeten en nieuw-
jaarswensen uit te wisselen. 
Na afloop van het concert is er vol-
doende mogelijkheid om deze ont-
moetingen plaats te laten vinden. Mis-
schien is het wel zo gezellig dat u na af-
loop in het restaurant nog even lekker 
gaat dineren! Tot 6 januari. 

vertolkt en de mooie kleding maakte 
deze kerstmusical helemaal compleet. 
Hopelijk weet de ezel nu nog steeds of 
hij ‘balk’ of juist ‘iiaaa’ moet zeggen. De 
musical werd afgesloten met een knal-
lend confetti kanon. Ouders knap ge-
daan! En Fred bedankt voor je hulp!
Na afloop van de musical bleef het nog 
een hele tijd gezellig in het speciale 
kerstcafé. Iedereen bedankt voor deze 
knallende kerstviering!  

Tevens wensen we iedereen gezellige 
feestdagen, een knallend Nieuwjaar en 
een leuke kerstvakantie.



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

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

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 in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN

Een bezorger die ± 2 uur kranten/folders bezorgt, verdient tot 
circa € 7,00. Je vergoeding is mede afhankelijk van het aantal 
kranten en folders. Het is de ene week meer dan de andere 
week. Houd er ook rekening mee dat je in het begin langer 
met bezorgen bezig bent dan wanneer je een aantal weken 
hebt bezorgd en dus meer ervaren bent. Ook het hulpmiddel 
dat je gebruikt, bijvoorbeeld een fi ets of een karretje, heeft 
invloed op de tijd die je bezig bent met een krantenwijk. Een 
fi etstas en een schoudertas krijg je in bruikleen.

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk! 
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

LINDEBLAADJES

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

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

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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, 
email: informatie@ivits.nl 
www.ivits.nl

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

Leolux 
A C T I E S

Bank Adartne 2-zits in stof 
Nu € 2.425,--

Bank Bora-bora 2-zits in leder
Nu € 2.545,--

Bank Mayon 2-zits in leder 
van € 3.375,--
Voor € 2.745,--

Bank Tango 2-zits in leder
Nu € 3.795,--

Fauteuil 
Papageno in stof 
Nu € 1.575,--

Leolux A C T I E

BELLICE
banken en hoekbanken

alle stoffen, één zachte prijs

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

Bank Bora-bora 2-zits in leder

Bank Adartne 2-zits in stof 
Nu € 2.425,--

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

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

 www.lineo.nl

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

Zondag 30 december 
geopend 11.00 - 17.00 uur

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES OOK GRAAG BIJ U THUISDinsdag 1 januari gesloten

Leolux 
A C T I E S

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

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

AANGEBODEN: Hulp in 
de huishouding. Tel: 06-
87782250.

Pedicure ALTA GRACE 
wenst u fijne feestdagen 
en een gezond 2019 toe.
Tot volgend jaar! Tel: 06-
50571183.

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

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

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

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

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 8690
www.abonne.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

•  In- en verkoop personenauto’s en 
bedrijfsauto’s 

•  Onderhoud en reparatie personen-
auto’s/bedrijfsauto’s/campers 

• Schade reparatie 
• APK keuringen 
• Airco service 
• Inbouw alarmsystemen

Boxtelseweg 57
5298 VB, Liempde
0411 63 26 67
info@autobedrijfbekkers.nl
www.autobedrijfbekkers.nl
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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.

 Vrijdag 28 december
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Clublokaal RKSV Nuenen 
Pastoorsmast 14 Nuenen

Dinsdag 1 januari
Nieuwjaarsparty J. de Bever

In een tent op het achterterrein 
aan Collse Hoefdijk 24

Woensdag 2 januari 
16.00-18.00 uur Nieuwjaarsontmoeting 

en uitreiking van de jaarlijkse 
vrijwilligersprijs. Gemeente Nuenen

Het Klooster

Zondag 13 januari
14.30-16.30 uur Optreden Lichtstad Revue
Gesponsord door Vrienden van de Akkers 

en Jo van Dijkhof
Gasterij Jo van Dijkhof

Maandag 14 januari
14.00 uur fi etsverslag in Myanmar 

door Lucas Harms en Margriet Bakx. 
Den Heuvel in Gerwen.

Vrijdag 18 januari
20.00 uur Rikken in Nederwetten

Piet Renders paviljoen RKVV Nederwetten

Zaterdag 19 januari
17.00-01.00 uur Tonpraatavond 2019

Collse Hoefdijk 24, Nuenen

Donderdag 24 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft

Inschrijven t/m 20 januari € 15,- p.p.
 Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 27 januari 
10.00-15.00 uur Boekenmarkt

Drumfanfare Jong Leven Gerwen
Gemeenschapshuis d’n Heuvel in Gerwen, 

Heuvel 11

Maandag 28 januari
11.00-14.00 uur Hoffmans Modehuis

Gasterij Jo van Dijkhof
14.00 uur Lezing valpreventie

Den Heuvel Gerwen

Donderdag 31 januari
14.30-17.00 uur Gedichtendag 2019 

thema: vrijheid
Nuenens College, Sportlaan 8, Nuenen

������������������

T 040 844 8630    info@degroofuitvaart.nl   www.degroofuitvaart.nl

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 29 december 18.30 uur: stil-
teviering, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 30 december 11.00 uur: vie-
ring, muzikale omlijsting, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Maandag 31 december 19.00 uur: Oe-
cumenische oudejaarsviering in de Re-
genboogkerk.
Nieuwjaar dinsdag 1 januari 11.00 uur: 
viering, parochiekoor, voorgangers 
pastores J. Vossenaar en P. Clement en 
pastorale werkers M. Feuth, J. Deckers 
en P. Peters.

Misintenties 
Zaterdag 29 december 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 30 december 11.00 uur: Frans 
Dingen; Mies de Groof - de Meester; 
Henk Donath; Riënts Slippens; Wouda 
Swinkels - Meeuws; Annie Molenaar - 
van Happen.
Nieuwjaar dinsdag 1 januari 11.00 uur: 
geen intenties.

Mededelingen
Na de viering op 1 januari is er tot 
14.00 uur gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en elkaar het beste voor 
het Nieuwe jaar toe te wensen. U bent 
van harte welkom.

In onze parochie zijn overleden Addie 
Noijen - van Stiphout, Margot Bege-
mannstraat 9 en Sjef Coolen, Tweerij-
ten 43. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.
 
St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties 
Piet Loonen; Theo Donkers, vanwege 
sterfdag.

Mededeling
Op Nieuwjaarsdag is er één viering in 
onze parochie, om 11.00 uur in de H. 
Clemenskerk in Nuenen. Na deze vie-
ring is er tot 14.00 uur gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en elkaar het bes-
te voor het Nieuwe jaar toe te wensen. 
U bent van harte welkom.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties 
Toon van Rooij; Gerard van Mook.

Mededeling
Op Nieuwjaarsdag is er één viering in 
onze parochie, om 11.00 uur in de H. 
Clemenskerk in Nuenen. Na deze vie-
ring is er tot 14.00 uur gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en elkaar het bes-
te voor het Nieuwe jaar toe te wensen. 
U bent van harte welkom.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 30 december zal er een kerk-
dienst zijn voorbereid door Ambts-
groep Eredienst. Paul Weijmans zal 
voor muzikale begeleiding zorgdragen. 
De collecte is voor diaconaal werk 
Nuenen.
Voor deze dienst is er kinderneven-
dienst voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd.
Voor meer informatie: zie onze web-
site en op Facebook.

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 27 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 H. Mis, H. Johannes, apostel 
en evangelist; gedachtenis van het oc-
taaf van Kerstmis. 
Vrijdag 28 december. 07.15 uur H. 
Mis, Heilige Onnozele Kinderen; ge-
dachtenis van het octaaf; kinderzegen. 
Zaterdag 29 december 08.30 uur H. 
Mis, onder het octaaf van Kerstmis; 
gedachtenis van de H. Thomas van 
Canterbury, bisschop en martelaar. 

Vrijdag 28 december
14.00-17.00 uur Muziekmiddag 

in Nederwetten. Dorpshuis De Koppelaar
20.00 uur Muziekavond in kerstsfeer 

met sologitarist Paulus. De Stam Gerwen

Maandag 31 december
12.00-14.00 uur Oudejaarslunch

Inschrijven t/m 24 december € 10,- p.p.
Jo van Dijkhof

Vrijdag 4 januari
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14
20.00 uur Rikken bij Piet Renders paviljoen 

RKVV Nederwetten

Zaterdag 5 januari
10.00-15.00 uur Open Dag Seniorweb

Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zondag 6 januari
14.30-16.30 uur Nieuwjaarsborrel 

& Optreden ‘His Masters Noise’
Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 6 januari
16.00 uur Nieuwjaarsconcert 

Het Nuenens Mannenkoor
Watermolen van Opwetten

Maandag 7 januari
13.00-17.00 uur Nieuwjaarsontmoeting 

Den Heuvel in Gerwen. 

Woensdag 9 januari 
19.00 tot 20.00 uur. 

Inschrijfavond Seniorweb 
Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 10 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft

Inschrijven t/m 6 januari € 15,- p.p.
Gasterij Jo van Dijkhof

t/m Zondag 13 januari 
woe- en zondag 13.00-17.00 uur.

Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery

De Huufkes 34, Nuenen

t/m Zaterdag 29 december 
Inleveren DE-punten t.b.v. voedselbank 

Nuenen. Albert Heijn Parkstraat-Kernkwar-
tier, Jumbo Ton Grimberg-Kernkwartier en 

Jan Linders, Kruidvat Parkhof-Kernkwartier. 

Eerste vrijdag van de maand
09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal

Watermolen van Opwetten
Opwettenseweg 203, Nuenen

Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk uur rondleiding 

in Nune Ville in kerstsfeer!
Maand januari 2019 gesloten.

www.salonnuneville.nl

Elke maandag
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen

Jo van Dijkhof

Elke woensdag
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren

Jo van Dijkhof

Maand december
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur 

ingang van het tennispaviljoen 
op sportpark de Lissevoort

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

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband 

Fysioth. Kwiek, V. v Goghstraat 139 Nuenen
13.30-15.30 uur schilderen/tekenen o.b.v. 

ervaren lerares. Jo van Dijkhof

Elke dinsdag en woensdag
Di. 9.30-12.30. Woe. 19.30-21.30

Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick, 

Papenvoort 15A

Zondag 30 december. Zondag onder 
het octaaf van Kerstmis. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 31 december. 18.30 uur H. 
Mis onder het octaaf van Kerstmis; ge-
dachtenis van H. Silvester, paus en be-
lijder; daarna Lof met Te Deum. 

Dinsdag 1 januari. Feest van de Besnij-
denis des Heren; octaafdag van Kerst-

mis. 10.30 uur H. Mis, voor de Hoog-
mis Veni Creator. 
Woensdag 2 januari. Feest van de Hei-
lige Naam van Jezus. 07.15 uur H. Mis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

 

   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 52
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwilligerszorg Thuis vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. 
  info@vrijwilligerszorgthuis.nl________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep maatschappelijke begeleiders en taalcoaches gevraagd
 ter ondersteuning van vluchtelingen.  Tijden in overleg________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis hiervan) In overleg________________________________________________________________________________________________________________________
Werkgroep  vrijwilligers gevraagd voor de werkgroep ontwikkelingswerkactiviteiten,
Missie Ontwikkeling & Vrede o.a. de Wereldmarkt tijden in overleg________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor organiseren van workshops Meer info: www.meedoennuenen.nl 
 voor kinderen/jongeren met een beperking 1x p. maand________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen begeleiding voor de breigroep “Samen breien” donderdag 13.30-15.30 u.
 (gezellige ontmoeting en breien voor het goede doel)________________________________________________________________________________________________________________________
Gehandicaptenvereniging Nuenen begeleider scootmobielclub (meerijden) vanaf april Info: t.vanwoensel@onsnet.nu 
 elke 2e en 4e dinsdagmiddag v.d. maand________________________________________________________________________________________________________________________
Buurtbusvereniging vrijwillige chauffeurs lijn 260 (Best, Son, Nuenen, Geldrop v.v.),  Info: 06-10739797
 i.b.v. rijbewijs BE. Diensten volgens rooster________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof vrijwilligers Sinterklaasactiviteiten gevraagd. Tijden in overleg, t/m 6 dec.  Zie www.weverkeshof.nl   
  Meer info: 06-36502272________________________________________________________________________________________________________________________
Huiskamerproject v. senioren chauffeurs met auto om gasten te halen en te brengen Meer info: LEVgroep: 040-2831675
 op maandag- en/of woensdagochtend________________________________________________________________________________________________________________________
Savant van Lenthof vrijwilligers gevraagd voor o.a.  www.savant-zorg.nl/   
 begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a. locatie/savant-van-lenthof ________________________________________________________________________________________________________________________
Wijksteunpunt Lunetzorg vrijwilligers gevraagd voor het samen koken en ontspanningsactiviteiten  tijden i.o. 
 in het wijksteunpunt wijkpuntnuenen@lunetzorg.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
De SOOS  vrijwilligers voor begeleiding creatieve/ontspanningsactiviteiten  do 18.45 - 21.45 u. 
 voor mensen met een beperking Info: soos_2012@live.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Wereldwinkel Nuenen vrijwilligers gevraagd voor de winkel en evt. andere taken.  www.wereldwinkelnuenen.nl 
 Werktijden volgens rooster (in overleg) ________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen 
geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Radio JND vergroot 
uitzendgebied met 
nieuwe frequentie 
93.6 FM

 
In februari 2016 startte Radio JND met 
uitzenden. Aanvankelijk alleen online 
en in Zuid Nederland via DAB+. In 
2017 nam Radio JND een FM frequen-
tie van Radio Decibel over en het sta-
tion is sindsdien in de regio Groot 
Eindhoven te beluisteren via de ether 
op 93.2 FM.
Nu is het tijd voor weer een grote stap, 
zodat een groot deel van Brabant Ra-
dio JND kan ontvangen via de ether. 
Vanaf 22 december is Radio JND ook 
te ontvangen op 93.6 FM.  Op deze 
zender zond voorheen Radio NL Kids 
uit. Met deze stap is Radio JND in staat 
aan de vraag te voldoen van luisteraars 
in de regio van ’s-Hertogenbosch en 
Tilburg. De luisteraars in deze gebie-
den konden JND alleen nog maar op 
DAB+ en online ontvangen.
Mede door het unieke format en de 
frisse programmering groeit het luis-
teraantal nog steeds gestaag. Naar ver-
wachting zal deze uitbreiding op FM 
zeker een grote groei op gaan leveren.

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
T. 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 
en montage 

zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.

SPORT

Kennismaking Nuenense 
profrenner Kruijswijk   
met Bé van Guldener
Het bestuur van wielercomité Grote Ronde van Ger-
wen is onlangs uitgebreid met Bé van Guldener. En 
dit nieuwe bestuurslid heeft zich tijdens de presen-
tatie van het Jumbo-Vismateam van schaatsers en 
wielrenners op vrijdag 21 december voorgesteld 
aan de Nuenense wielrenner Steven Kruijswijk. Ste-
ven stond al eens op het podium van die plaatselij-
ke wielerronde en hij mikt nu op een podiumplaats 
in de Ronde van Frankrijk. Of de toprenner ook nog 
eens in Gerwen te zien is wist Van Guldener niet te 
zeggen. Misschien over een aantal jaren bij een 
wedstrijd voor oud-profs. Wellicht al eerder bij wie-
lercafé De Stam in Gerwen.

Bé van Guldener uit Gerwen (links) maakt kennis 
met de Nuenense wielerprof Steven Kruijswijk……
(foto Cees van Keulen)

PUZZELHOEKWeek 52

Horizontaal: 1 persiflage 7 bevreesd 13 ondernemingsraad 14 volksvertegenwoordiging 
16 dierengeluid 17 plechtige gelofte 18 Ierse verzetsgroep 19 ijzerhoudende grond 21 klinkdicht 
24 predikante 26 voorzetsel 27 boogbal 29 jong dier 30 godin van de aarde 31 liefdesgod 
33 deel van een motor 34 hoofddeksel 35 roofvogel 36 persoonlijk voornaamwoord 
37 scheepshelling 39 land in Afrika 41 hechtmiddel 44 berg op Kreta 45 wilde haver 
46 sluis 48 een zekere 49 bestuurder 52 dans 54 boom 55 lokspijs 57 Nederlandse omroep 
5858 aankomend 60aankomend 60 zenuwarts 63 Europese Unie 64 rijtoer 65 bijbelse figuur

Verticaal: Verticaal: 11 Hongaarse steppe 2Hongaarse steppe 2 slee 3 vrij 4 vrucht 5 titel 6 profeet 7 Japans parelduikster 
8 neon 9 aardgeest 10aardgeest 10 spraakorgaan 11 inkomstenbelasting 12 kleed 15 jaartelling 17 omgeving 
20 drastisch 22 familielid 23familielid 23 insect 24 mannetjesbij 25 ontkenning 28 smerig drankje 
29 een weinig scheel 32een weinig scheel 32 koraalbank 34koraalbank 34 dierenverblijf 37 mengelmoes 38 plaats in Gelderland 
39 opening 40 oude vochtmaat 42oude vochtmaat 42 plaats in Overijssel 43 versmaat 45 deel van een schip 
47 Spaanse titel 50 afloop 51afloop 51 voormalig Chinees heerser 53voormalig Chinees heerser 53 lekkernij 55 deel van een wet 
56 groente 59 boksterm 61 bolgewas 62bolgewas 62 rivier in Rusland 63 en andere

D A L E N O I R L O P I K
A R E E K A D A M L
A R A K E E L D E A E R A
G E M E E N E E C H T E R
S P O R E A V E A A R D E

A K R A E T B E E
T R A B N O R M A A L N M

A D I E K M R I A
S T E R E B A N E N G T E
T I M I D E A I T A L I E
R E I S E I S E N M O E R
A E I R E G N O E S
M I X E N P L O S N E R T

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

Oplossingen wk 51
R E M O T S N A A E C O P K E
G O R I A T W R E P O D E X O
N N R B X A N E R E T I T E L
I A I K I N D E K E R A L S R
N C L T S S E R M E S E K O A
E H L O T T O W E E T I O A E
F T P R A I K E U S R D I M A
E Z A C N P F O R A N E V A R
O A N H D S M O L E N W I E K
T A D E P A B K S B J S T P G
I M A E L D A S I H R T F R I
U H G T A S U M C N R E I A N
S E N A A T O T S O N E F E D
L I R H T I I N E P P O L F S
E D G O S P E L E N I G M K O

P R O B L E M AT I E KP R O B L E M AT I E K

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AEGIR
AFMATTEND
ARTIS
CAIRO
CARAVAN
DATABASE
FARCE
FAUNA
GALOP
GERBERA
GRENS
HORDE
HOREN
INGENIEUS
INSECT
JEANS
KAKELBONTKAKELBONT
KITTIGKITTIG
KLAARKLAAR
KNEUSKNEUS
KORTAANGEBONDENKORTAANGEBONDEN
KRAMPKRAMP
MANIOKMANIOK
MELDINGMELDING
MUGGENMUGGEN
MYTHE
NACHTMISNACHTMIS
NIETEN
OTTER
PIERLALA
PISTON
PLEIN
POTEN
RESERVEDOELMANRESERVEDOELMAN
SALON
SCALPEERMES
STRAM
TSAAR
UITJE
UITLENEN
VAALS
VIANEN
VRAAG
WANKELEN
WEIDE
WEVEN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65

3 5 2
4 2 6 7 9
9 6 5

3 6 9

5 1 8
7 4 3

2 1 6 8 9
8 7 6

Sudoku

week 50, Dhr. / Mw. J. van Steene, Nuenen.

Midweekteam BCL    
begint wisselend
Met één winst en één verliespartij is het tweede midweekteam de competi-
tie wisselend begonnen. Thuis tegen BC Goirle werd nog met 6-2 gewonnen. 
Uit tegen Drunen lukte dat niet: daar werd met 5-3 verloren, waardoor het 
team nu op een derde plaats staat in de tweede afdeling van de 4de klasse.

met goede cijfers. Jos Kluijtmans, die 
als tweede heer speelde en Ida van de 
Lockant, die als eerste dame speelde, 
konden hen dat niet nadoen en verlo-
ren beide hun eigen singlepartij: hier-
door kwam de nieuwe tussenstand op 
3-3. In de afsluitende twee mixpartij-
en konden de Lieshoutse badminton-
ners geen vuist meer maken. Ze verlo-
ren beide partijen, waardoor de totale 
wedstrijd in een verlies van 5-3 ein-
digde.

Programma:
Woensdag, 26 december, géén speel-
avond. Woensdag, 2 januari, 20.00 uur: 
Nieuwjaarsborrel.

BCL-M2 - BC Goirle-M2: 6-2
De openingswedstrijd van het seizoen 
was meteen ‘’n goeie’ voor de Lies-
houtse badmintonners. Thuis tegen 
het tweede midweekteam van BC 
Goirle werd de partij pas gewonnen in 
de afsluitende mixpartijen. In de star-
tende dubbelpartijen ging het nog ge-
lijk op: Martijn Junggeburth en Jos 
Kluijtmans wonnen hun dubbelpartij 
met duidelijke cijfers. Ine Merkelbach 
(die inviel voor de herstellende Ingrid 
Bergé) en Ida van de Lockant kwamen 
niet goed in hun spel en verloren in 
drie sets, uiteindelijk met 16-21. In de 
singlepartijen ging het daarna beter. 
Martijn Junggeburth, Ine Merkelbach 
én Jos Kluijtmans wisten alle drie te 
winnen. Alleen Ida van de Lockant 
slaagde daar niet in, maar een voor-
sprong van 4-2 was hierdoor wel een 
feit. In de afsluitende mixpartijen 
werd de voorsprong nog verder uitge-
bouwd. Martijn Junggeburth en Ida 
van de Lockant wonnen met duidelij-
ke cijfers (21-9 en 21-12) en Jos Kluit-
mans en Ingrid Bergé (die wel één 
partij mee kon spelen) wonnen ook. 
Door deze uitslagen kon de eerste 
overwinning worden bijgeschreven 
voor BCL-M2.

BC Drunen-M1 - BCL-M2: 5-3
De uitwedstrijd tegen het eerste mid-
weekteam van BC Drunen begon be-
hoorlijk gelijk-op-gaand. Martijn 
Junggeburth en Jos Kluijtmans won-
nen de eerste gespeelde herendubbel-
partij. Ida van de Lockant en Ingrid 
Bergé konden dat in de daarna ge-
speelde damesdubbelpartij niet na-
doen: zij verloren in drie sets. Ook in 
de daaropvolgende vier singlepartijen 
ging het gelijk op. Martijn Jungge-
burth wist opnieuw zijn singlepartij te 
winnen. Ook Ingrid Bergé deed dat 

BCL-M2 in de basisbezetting met (vlnr.) Jos 
Kluijtmans, Martijn Junggeburth, Ingrid 
Bergé en Ida van de Lockant

Record aantal deelnemers tiende wedstrijd rikken

Bart van de Ven     
met overwinning aan de haal
Door Antoon Hurkmans

Hadden wij vorige week al een goede opkomst deze week kort voor de feest-
dagen werd de inschrijving nog eens overtro� en. Met een volle rik arena 
werd er weer volop strijd geleverd voor de overwinning. Opvallend is dat 
deze week geen enkele deelnemende dame in de uitslag voor komt. 

de altijd rustig en overwogen spelende 
Janes Tuhumury die tot op vijf punten 
wist te naderen met op de derde plaats 
ook niet de minste deelnemer Noud 
Leenders met 67 punten. Al met al 
toch een mooie en verdiende overwin-
ning voor Bart van de Ven.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Janes Tuhumury

Vrijdag 28 december is de laatste 
speelavond van 2018 en gaan wij vol 
goede moed het nieuwe jaar in. De 
supportersclub wenst ieder en in het 
bijzonder alle deelnemers de sponso-
ren Bart en Marina, “Rond de Linde” 
en alle die de supportersclub een warm 
hart toedragen een fijne jaarwisseling 
en een goed 2019.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

Uitslag rikken 21 december
1 Bart van de Ven  93 punten
2 Janes Tuhumury 87 punten
3 Noud Leenders 67 punten
4 Bernard de Louw  64 punten
5 Gerton van Leenders 55 punten 
6 Adriaan Schepers 48 punten
7 Jan Bertelink 42 punten
8 Hub Marquenie 38 punten
9 Gerard van Oorsouw  38 punten
10 Bennie de Louw 38 punten

Het begin van de eerste ronde was een 
beetje rommelig door de grote drukte. 
Bij het inschrijven werd er een deelne-
mer vergeten en na enig gepuzzel en 
met de steun van Bart werd er om acht 
uur aangevangen met de eerste ronde 
en het was dezelfde Bart die al in de 
eerste ronde met 93 punten de leiding 
nam. Volgens eigen zeggen zat gewoon 
alles mee. In de tweede ronde was het 

Bart van de Ven (rechts) 
neemt de felicitaties in ontvangst 

van toernooileider Antoon Hurkmans

Uitslag rikken 
Nederwetten
1e prijs Jan van Lankveld 107 pt.
2e prijs Bernard van Genugten 100 pt.
3e prijs Christien Bastiaans 78 pt.
4e prijs Peer Bastiaans  72 pt.
5e prijs Hans de Beer. 55 pt.
De volgende kaartavond vrijdag 18 ja-
nuari bij RKVV Nederwetten in het Piet 
R enders paviljoen aanvang 20.00 uur.

Rikken Badminton
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De 38-jarige ex-profwielrenner Piet Rooijakkers treedt per 1 januari als on-
derzoeks- en ontwikkelingsexpert in dienst van het wielerteam Sunweb, 
een professionele wielerploeg die tot de top van de UCI WorldTour behoort. 
Piet Rooijakkers was van 2006 tot 2010 profrenner bij Skil-Shimano. De Ger-
wenaar keert terug bij het team dat inmiddels onder de naam Sunweb furo-
re maakt. De Nederlandse Sunweb-renner Tom Dumoulin won vorig jaar de 
Ronde van Italië.

met Iwan Spekenbrink die in 2009 als 
algemeen manager begon, en het voelt 
goed om terug te zijn op voor mij be-
kend terrein. Ik hoop een bijdrage te 
leveren aan de gezamenlijke inspan-
ning om teamdoelen te bereiken en ik 
kijk uit naar de nieuwe uitdaging “, al-
dus de nieuwe Research & Develop-
ment (R&D)-expert Piet Rooijakkers.

‘Ervaring als profrenner voordeel’
Iwan Spekenbrink, de huidige directeur 
van Team Sunweb, vindt het geweldig 
dat Piet weer in het team is terugge-
keerd. Spekenbrink reageert aldus: “We 
kennen Piet al uit onze Skil-Shimano-
dagen en we kijken er naar uit om hem 
in het nieuwe jaar fulltime te verwelko-
men. Zijn ervaring als profrenner zal 
natuurlijk een voordeel zijn, maar we 
geloven ook dat zijn tijd buiten deze 
sector hem heeft gevormd om onze 
R&D-projecten te kunnen runnen. Piet 
was echt een van de eerste rijders in het 
team, dus we kennen hem heel goed als 
persoon en het is geweldig om hem zo-
veel jaar later weer aan boord te heb-
ben.”

Piet Rooijakkers:    
eerste profrenner in Nuenen c.a.
 De Gerwense wielrenner Piet Rooij-
akkers (1980) is de eerste profwielren-
ner uit onze gemeente en ook de eerste 
renner uit Nuenen c.a. die gestart is in 
de Tour de France. Mede dankzij drie 
belangrijke overwinningen die Piet in 
2005 en 2006 boekte, reed hij zich in 
de kijker bij Iwan Spekenbrink die met 
de wielerploeg Skil-Shimano startte. 
De talentvolle Gerwenaar won de zwa-
re klassieker De Friese Woudenom-
loop, de tijdrit in de Ronde van Mid-
den-Brabant en de 9e etappe in Olym-
pia’s Tour. De Gerwense sportman liet 
al in het tweede seizoen als profrenner 
op het hoogste niveau zien meer in zijn 
mars te hebben dan een knechtenrol. 
In de Amstel Gold Race 2007 zat hij 
mee in een ontsnapping die lang stand-
hield. Hij presenteerde zijn ploeg Skil-
Shimano op het voorste plan en kwam 

Piet Rooijakkers stopte in 2010 min of 
meer gedwongen als beroepswielren-
ner. Na een ernstige val in de ploegen-
tijdrit van de Tour de France 2009 be-
reikte de Gerwense sportman nooit 
meer zijn topniveau. Dat betekende 
het einde van zijn professionele wieler-
loopbaan en de start van een maat-
schappelijke carrière. Met het Fontys-
diploma bedrijfseconomie op zak 
werkte Rooijakkers onder meer bij Ba-
by-Dump en De ToetsPraktijk. Rooij-
akkers was in 2006 een van de eerste 
wielrenners bij Skil-Shimano die een 
profcontract tekende. Hij neemt nu 
opnieuw deel aan het team, niet als 
wielrenner maar als expert om techni-
sche onderzoeks- en ontwikkelings-
projecten te begeleiden en te beheren.

‘Teamdoelen bereiken’ 
“Na een tijdje uit de wielersport als 
prof, ben ik heel enthousiast en gemo-
tiveerd om weer in de wielerwereld te 
stappen. Ik was een van de eerste leden 
van het team in de huidige structuur 

De Gerwense profrenner (rechts) op de baan 
in Apeldoorn met Koen de Kort uit Liempde 
tijdens de presentatie van de Skil-Shimano-
ploeg….

Piet Rooijakkers startte al als Pietje (links) 
op jonge leeftijd met wielrennen, hier sa-
men met zijn broer Leon bij de dorpskom 
van Gerwen...

Piet Rooijakkers achter het stuur van de ploegleidersauto Baby-Dump / TC De Kempen..... 

Senergieke senior     
tussen de wielen.....
De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Nuenen is van naam veranderd. Die club 
met een kleine 1800 leden heet nu Senergiek. Geen gedoe meer met de ‘K’ van 
Katholiek in de naam. Energieke senioren, dat klinkt natuurlijk actief en sportief. 
Ze kunnen � etsen als de beste. Gaan ze ook koersen? Ik voel me ook een sener-
gieke senior, zeker als ik tussen de wielen zit met mijn � etsmaatjes van ToerClub 
Nuenen. De TeeCee in lycra, dat is andere koek dan een TennisClubje….

tali op audiëntie en een Colnago voor 
de paus. Amore e Vita, de wielerploeg 
van het Vaticaan. Het zijn maar wat 
voorbeelden van het contact tussen 
kerk en koers.
Een tijdje geleden verhuisde het wie-
lermuseum in het Belgische Roeselae-
re tijdelijk naar de Paterskerk en die 
expo heette ‘Koers is Religie’. En uitge-
verij Kannibaal (!) kwam met het boek-
je Koers is Religie.
Dat boekje behandelt het onderwerp 
Koers en Religie aan de hand van ze-
ven sacramenten. Even meelezen met 
deze zeven wielersacramenten. In het 
doopsel gaat het over de voorjaars-
koersen, en de scapulieren en pater-
nosters in het peloton. Bij het vormsel 
komen de pauselijke zegeningen, de 
soigneur en de befaamde kapel Ma-
donna del Ghisallo uit de Ronde van 
Lombardije aan bod. De Ronde van 
Vlaanderen als Hoogmis, het bijgeloof 
van de renners en de kermiskoersen 
zijn gevat onder het sacrament van de 
eucharistie. In de biecht gaat het on-
vermijdelijk over doping en het huwe-
lijk gaat over het verbond tussen Ven-
toux en Simpson, Vlaanderen en de 
Muur (met de prachtige kapel op de 
top). Het zesde sacrament, de zieken-
zalving, is gebruikt voor dramatische 
foto’s van gewonde renners die een pi-
eta lijken te kopiëren. En ook de dood 
ontbreekt niet in dit hoofdstuk. Als 
laatste sacrament is er de priesterwij-
ding, over de priesters en hun band 
met de koers en over de twee aposte-
len Bartali en Briek.
Leuke en interessante weetjes voor de 
wielergekken om mij heen. En soms 
breng ik dit met mijn wielermaatjes in 
praktijk. Ook bij onze zuiderburen, 
daar bezoeken we dan de Vlaamse 
Hoogmis, het wielermuseum in Ou-
denaarde en soms ook een spannende 
veldrit. Op naar een spannend en spor-
tief Nieuwjaar met een beetje geluk 
voor iedereen!
 

Ik zit in het wiel van Maatje: we gaan 
liever stervend ten onder dan dat we 
eerst het bordje van een ander leeg 
eten. Rinus van Gastel weet het beter: 
de dood of de gladiolen! We spelen 
met elkaar en doen alsof we echt koer-
sen. De Ronde van Vlaanderen naspe-
len, de Vlaamse Hoogmis. En die bij-
naam schrijf je met hoofdletters. 
Vlaanderens Mooiste oftewel Vlaamse 
Hoogmis! 
Het doet me denken aan vroeger, toen 
ik nog dagelijks de H. Mis bijwoonde in 
de Rooms Katholieke kerk in Gerwen. 
Als schooljongen was ik bijna nog mis-
dienaar geworden. Liever was ik wiel-
renner geworden, maar een renfietsje 
zat er niet aan. Fijn dat dat nu wel kan. 
Op een tweedehands racefiets snel ik 
met ToerClub Nuenen en de Gerwense 
Renners door de Brabantse lanen en 
dreven.
Inderdaad, er is geen tak van sport die 
zo katholiek is als de wielersport. Ka-
tholieken zijn en blijven conservatief, 
ook de mensen in het wielerpeloton 
zijn behoudend. De rijen blijven veelal 
gesloten in het kleurrijke peloton en er 
geldt zwijgplicht. Uiterlijk vertoon 
voert de boventoon, er wordt geleden, 
er wordt gezondigd, je gaat biechten 
en alles is vergeven. De wielerhistorie 
zit dan ook vol voorbeelden van de in-
nige band tussen de katholieke kerk 
en het wielrennen.
De paus die een shirt zegent, de pas-
toor die een Belgische kermiskoers ze-
gent. De Italiaanse coureur Gino Bar-

len Bartali en Briek.
Leuke en interessante weetjes voor de 
wielergekken om mij heen. En soms 
breng ik dit met mijn wielermaatjes in 
praktijk. Ook bij onze zuiderburen, 
daar bezoeken we dan de Vlaamse 
Hoogmis, het wielermuseum in Ou-
denaarde en soms ook een spannende 
veldrit. Op naar een spannend en spor-
tief Nieuwjaar met een beetje geluk 
voor iedereen!

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Senergieke senior     
Cees van Keulen, Gerwen

CeesWielersport

Gerwenaar Piet Rooijakkers      
terug in de wielersport als R&D-expert
Tekst en foto’s: Cees van Keulen

veelvuldig op tv in beeld. Piet Rooijak-
kers werd voor zijn strijdlust beloond 
met de Herman Krott Trofee (zie foto) 
en werd live in de tv-uitzending geïn-
terviewd door Mart Smeets. “Mag ik 
dat zeggen”, ja dat mag ik zeggen. Piet 
Rooijakkers had zijn neus aan het ven-
ster gestoken in de wielerwereld.

Piet samen met Leon bij de jeugd 
Piet wielrende - samen met zijn oudere 
broer Leon - al bij de jeugd. Hun ou-
ders Elly en Jan waren de trouwste 
supporters en de broers reden zowel 
op de weg als in het veld. Piet stond in 
zijn jonge jaren al een paar keer op het 
podium bij de nationale kampioen-
schappen. Bij het NK 2004 veroverde 
de toen 23-jarige Gerwenaar brons bij 
de elite-zonder-contract, hij stond 
naast zijn dorpsgenoot Jürgen van 
Pelt, die zilver won. Dus twee Gerwe-
naren op het podium bij het NK wiel-
rennen.

Piet Rooijakkers winnaar  
van de Herman Krott trofee / 
Amstel Gold Race 
Herman Krott, de grondlegger van 
de Amstel Gold Race, wordt in 
wielrenkringen niet voor niets 
‘Mister Amstel Gold Race’ ge-
noemd. De Amstel Brouwerij be-
sloot Herman Krott bij zijn afscheid 
als organisator en wedstrijddirec-
teur in 1995 eeuwig aan de Amstel 
Gold Race te verbinden. Daarom 
werd de Herman Krott Trofee in het 

leven geroepen. Jaarlijks wordt 
door Leo van Vliet, technisch di-
recteur van de Amstel Gold 
Race, de meest strijdlustige 
renner gekozen. Dus geen 
keuze op basis van de behaal-
de klassering, maar voor de ge-

leverde prestatie en strijdlust 
tijdens de koers. De winnaar ont-

vangt de Herman Krott Trofee. In 
2007 werd Gerwenaar Piet Rooij-
akkers winnaar van deze trofee.

Tourstart voor Piet 
Het vierde seizoen bij Skil-Shimano 
startte voor Piet succesvol met de 3e 
plaats in de proloog en de 5e plaats in 
de eindrangschikking van de Ster Elek-
troToer 2009. Deze ereplaatsen leverde 
de selectie op voor de Tour de France-
ploeg. Dat betekende de eerste Grote 
Ronde voor Piet en voor Skil-Shimano. 
In de eerste Tourweek kwam de Ger-
wenaar in de ploegentiidrit ernstig ten 
val en dat betekende voor hem het ein-
de van dat seizoen. Een jaar later liep 
hij bij een val in de Grote Prijs Zotte-
gem een gebroken sleutelbeen en een 
scheurtje in zijn bekken op. Wat hij 
toen al vreesde werd bewaarheid: hij 
kon niet meer terugkeren op het ver-
eiste topniveau. In december 2010 
stopte Piet als professioneel wielren-
ner. En nu - acht jaar later - stapt Piet 
Rooijakkers weer als beroeps in de wie-
lerwereld. De afgelopen jaren was Piet 
ook al actief in de wielersport en wel in 
zijn vrije tijd als teammanager bij het 
Baby-Dump Cyclingteam dat vanaf be-
gin dit jaar Alecto Cyclingteam heet.
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WIJ WENSEN U 
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EEN KNALLEND 2019!
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