
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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Familie Schäfer 
verrast met 
fantastische 
muziekavond

Van podiumplaats 
Ronde van Gerwen 
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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

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

Fundament voor de toekomst met liefde gelegd

Kostershuisje o�  cieel geopend
Door Nannie van den Eijnden

ijdens het jaarlijkse ‘Moonlight shoppen’ op zaterdag 15 december 
was het feest aan de Berg 40: het mooi gerestaureerde kostershuisje 
werd o�  cieel geopend. De ouders van eigenaar Arjan van de Vonder-

voort knipten het lint door en zijn kinderen betraden als eerste bezoekers 
het monumentale pandje. Daarmee verbond Arjan op een liefdevolle ma-
nier verleden, heden en toekomst en meerdere generaties met elkaar.

Buiten waaide een gure wind, binnen 
brandde gezellig de houtkachel. In 
groepen van 10 personen konden be-
zoekers het volledig vernieuwde pand 
bewonderen, ooit door Vincent geschil-
derd en officieel erkend Van Gogh Mo-
nument. Arjan trakteerde alle bezoekers 
op warme chocolademelk, glühwein en 
hapjes in een grote partytent op het 
pleintje voor de lindeboom. Hij heeft in-
tensief en plezierig samengewerkt met 

ondernemers en bewoners aan de Berg 
om er een feestelijke en sfeervolle kerst-
avond van te maken: Vincentre, Djurhi 
van Santvoort & Britney van den Berg 
van De Koffiedrinkers, Kees en Ingrid 
Rovers en Elise en Dave van cateringbe-
drijf ‘De keuken van Elise’. Iedereen hielp 
enthousiast mee en zette zich belange-
loos in om het pleintje te versieren met 
duizenden lichtjes. Er brandden vuur-
korven en er was een kerststal gemaakt.

Dorpse waarden
“Het was echt heel warm die zaterdag, 
er zijn zoveel lieve mensen. Britney 
heeft veel gedaan, Kees heeft enorm 
geholpen, Simone zei: “Doe bij ons 
maar het officiële gedeelte” en Elise 
heeft geen cent gevraagd voor haar 
hapjes. Waar vind je dat nog? Dit zijn 
oude dorpse waarden en normen. Al-
les valt op z’n plek. Het geeft heel veel 
energie. Ik heb iedereen in mijn 
speech bedankt, ik voel me een Bra-
bander, met écht Brabantse roots”.

Bruisende energie
Arjan heeft al nieuwe plannen voor de 
lente: de binnenplaats krijgt een bui-
tenkeuken en een lounge set. Voor het 
huisje komt een bankje, zodat mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. “Dit is het 
gezelligste plekje van Nuenen, hier 
hangt echt die magische dorpssfeer” 
zegt Arjan. “In het centrum wonen is 
leuk, heel bruisend”. 

Bestemming
Arjan heeft van Het Kostershuisje een 
bed & breakfast gemaakt, maar naast 
overnachten is er van alles mogelijk. Je 
kunt er een familiedag organiseren of 
een bijeenkomst met je kook- of vrien-
denclub. De prijs voor een overnach-
ting is € 150,- op een doordeweekse 
avond en € 175,- in het weekend. Hij 
wil het graag exclusief houden, met 

Kariene van Dijck-Heinen

een lekker flesje wijn op tafel. De prijs 
is inclusief schoonmaak.

Cadeaubon en reserveringen
Het is mogelijk een bon cadeau te ge-
ven voor een lunch, diner of overnach-
ting in Het Kostershuisje. Deze cadeau-
bon is verkrijgbaar bij Arjan. 
Meer info/reserveren via de website: 
www.kostershuisje.nl

Gediplomeerd Mantelzorgmakelaar en toegepast gerontoloog 

Nu nieuw in Nuenen, De Mantelzorgmakelaar
Uit ervaring weet ik hoe de zorg voor een naaste je leven beïnvloedt. De 
mantelzorg voor mijn beide ouders dwong mij een aantal jaar geleden in 
een aardige spagaat betreft het combineren van zorg, werk en gezin. Ik 
merkte tegelijkertijd dat ik tegen veel onduidelijkheden aanliep. Waar ik 
moest zijn om bepaalde zaken te regelen: ik had geen idee. Toen mijn ou-
ders kort na elkaar overleden, begon ik hierover na te denken. Zou het niet 
mooi zijn als iemand je in deze problematiek ondersteunt? Zodat jij je zelf 
kan richten op de zorg en het behouden van een liefdevolle relatie met de-
gene voor wie je zorgt?

telzorgers door hen regeltaken uit 
handen te nemen, advies te geven en 
praktisch mee te denken wanneer zij 
tegen bepaalde belemmeringen aanlo-
pen. Belangrijk voor mij is dat zij daarbij 
zelf de regie houden: we bekijken sa-
men welke taken ik overneem en hoe 
we de zorg zo kunnen inrichten, dat het 
voor hen prettig is. Ook adviseer ik als 
De Mantelzorgontzorger werkgevers 
en gemeenten in het beleidsmatige 
stuk omtrent mantelzorgen.

De Mantelzorgontzorger voor werk-
gevers en gemeenten
Naast voor de mantelzorgers zelf, is de 
Mantelzorgontzorger er ook voor werk-
gevers en gemeenten. Als toegepast 
gerontoloog en specialist in zorg- en 
thuistechnologie combineer ik mijn ex-
pertisegebieden graag met mijn werk-
zaamheden als mantelzorgmakelaar. 
Daardoor ben ik in staat bedrijven te 
adviseren omtrent het beleidsmatige 
en uitvoerende stuk rondom mantel-
zorg. Samen met de mantelzorger en 
het bedrijf tot een win-win-situatie ko-
men, dat is het doel. Ook adviseer ik ge-
meenten graag wanneer zij tegen com-
plexe casuïstiek aanlopen.

De Mantelzorgontzorger: 
voor mantelzorgers
Als mantelzorger heb je al genoeg aan 
je hoofd. De zorg voor een ouder, part-
ner, broer, zus of bijvoorbeeld buur-
vrouw vraagt om voldoende inspan-
ning, zonder alle regeltaken die er 
tegenwoordig bij komen kijken. Het 
kan voor jou als mantelzorger regelma-
tig voelen alsof het mantelzorgtaken-
pakket je boven het hoofd groeit. De 
Mantelzorgontzorger biedt uitkomst. 
Of je nou een jonge mantelzorger bent, 
met een broertje of zusje dat hulp no-
dig heeft, voor je hulpbehoevende 
partner zorgt of je ouders een helpen-
de hand biedt: houd zelf de regie, met 
hulp van de Mantelzorgontzorger.

Hoe kan de Mantelzorgontzorger 
mij helpen?
Wanneer jij het gevoel hebt dat je te 
veel taken op je bordje krijgt, neem ik 
als gediplomeerd mantelzorgmake-
laar jou een aantal van deze verant-
woordelijkheden uit handen. Dat kan 
gaan om Wmo- en PGB-gerelateerde 
zaken, het aanvragen van bepaalde 
hulpmiddelen en aanpassingen, maar 
ook het uitzoeken en regelen van be-
paalde subsidies en toeslagen. Ook 
voor het toegankelijk maken van indi-
catieprocedures, het invullen van for-
mulieren, het zoeken van informatie 
en het bemiddelen met instanties en 
werkgevers kan je bij mij terecht. Ver-
der regel ik passende zorg, dagbeste-
ding en kan ik indien nodig vrijwilli-
gers of alternatieve zorgoplossingen 
vinden. Zo kan jij je weer richten op 

wat belangrijk is: liefdevolle hulp bie-
den aan degene die dat nodig heeft.

De diensten op een rij
• Zorg: indicatie, Wmo (aanvraag en 

keukentafelgesprek), WLZ, zorgaan-
bieders en PGB’s

• Welzijn: dagbesteding, vervangende 
mantelzorg, tijdelijk verblijf, inzet vrij-
willigers

• Wonen: WMO, huisvesting, huurrecht, 
vervoer, hulpmiddelen, zorgtechniek

• Arbeid: regelingen, CAO, maatwerk, 
afstemming werk & mantelzorg, man-
telzorgvriendelijk personeelsbeleid

• Inkomen: uitkeringen, subsidies, toe-
slagen, belastingen, salaris uit PGB, ei-
gen bijdrage CAK

• Onderwijs: passend onderwijs voor 
jonge mantelzorgers

• Seniorenadvies: adviezen op geronto-
logisch gebied betreffende Zorg, Wo-
nen, arbeid en welzijn.

 Houd zelf de regie, 
samen met de Mantelzorgontzorger
Wanneer je voelt dat je overbelast raakt 
of te weinig tijd hebt voor bepaalde za-
ken, vastloopt in de regelgeving, moei-
te hebt met het invullen van formulie-
ren, de juiste instantie niet weet te 
vinden of simpelweg een vraag hebt, 
kan je altijd bij de Mantelzorgontzorger 
aan de bel trekken. Samen bekijken we 
wat jij nodig hebt, en op welke manier 
jij ondersteuning kan gebruiken. De 
Mantelzorgontzorger kan je de zorg 
zelf niet uit handen nemen, maar veel 
taken die in het verlengde van mantel-
zorg liggen zeker wel. En jij? Jij houdt te 
allen tijde zelf de regie!

Kom kennismaken op het inloop-
spreekuur: dinsdag 22 januari, 14.00-
18.00 uur bij Stralend040. De Voirt 2A, 
Nuenen. Eerste half uur is gratis. 
Bel of mail: 06-42291284
info@demantelzorgontzorger.nl 
www.demantelzorgontzorger.nl

Mantelzorgmakelaar
Na ruime ervaring in de zorg en het vol-
gen van de hbo-opleiding toegepast 
gerontoloog. En nu recentelijk een op-
leiding tot mantelzorgmakelaar, onder-
steun ik als mantelzorgmakelaar man-
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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.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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Heeft u geen computer? Dan kunt u ons bellen voor een papieren afval-
jaarkalender 2019. Die printen we voor u uit en die sturen we graag 
naar u toe. Bel daarvoor naar het telefoonnummer (040) 2631 631.

PARKEERMAATREGELEN 
OUWLANDSEDIJK
Om de verkeersveiligheid te verbeteren bij basisschool De Rietpluim 
en kinderdagverblijf/bso Kids Society Erica treft de gemeente op de 
Ouwlandsedijk parkeermaatregelen per 7 januari 2019. De maatre-
gelen bestaan uit:
1) het aanwijzen van een parkeerstrook voor halen en brengen van 

schoolkinderen;
2) 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 20-12-2018 EN 27-12-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
De Pinckart 54 Aanbrengen gevelreclame, 

reclame zuil, vlaggenmast
Stad van Gerwen 5 Verhogen deel dak melkveestal

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Larikslaan 13 Realiseren pergola

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Winkelcentrum Kernkwartier Standplaats Viskraam 

elke woensdag 10.00-19.00 uur
Vincent van Goghplein Standplaats Bakkerijkraam 

elke vrijdag 07.00-17.00 uur

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
27-12-2018 Nuenen c.a. Vaststelling Leidraad invordering 

gemeentelijke belastingen
20-12-2018 Nuenen c.a. Gewijzigd vastgesteld 

bestemmingsplan “Buitengebied”

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

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

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

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

AFVALWEETJE

Op 4 en 5 januari kunt u nog gratis vuurwerk-
afval inleveren op de milieustraat.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

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 afval-
inzameling. Als u niet in kunt loggen, of u ziet informatie die niet 
duidelijk of onvolledig is, meld het dan bij de gemeente Nuenen. 

Het Catharina Ziekenhuis is een onderzoek gestart naar een nieuwe behan-
deling voor patiënten met uitgezaaide darmkanker in het buikvlies. Deze 
patiënten, die palliatief worden behandeld, krijgen naast hun reguliere che-
mobehandeling ook chemotherapie toegediend via een speciaal aangelegd 
slangetje rechtstreeks in de buikholte. “De chemotherapie komt daardoor 
in direct contact met de uitzaaiingen op het buikvlies. We hopen dat daar-
door de groei van deze tumoren wordt stopgezet en kan worden terugge-
drongen”, zegt onderzoeksleider en chirurg dr. Pim Burger van het Cathari-
na Ziekenhuis.

Het gaat in eerste instantie om een 
studie bij maximaal 38 patiënten om te 
kijken of de procedure veilig uitge-
voerd kan worden en wat de meest op-
timale dosis chemotherapie is die via 
het slangetje in de buikholte kan wor-
den toegediend. Chirurg Burger is ver-
baasd dat deze toepassing, die Inter-
perioneale chemotherapie (kortweg 
IPEC) wordt genoemd, wereldwijd nog 
niet wordt ingezet voor deze kwetsba-
re patiëntengroep. “De techniek werd 
40 jaar geleden al gebruikt. Maar er 
was toen geen goede chemotherapie. 
Door de jaren heen is de chemothera-
pie steeds beter geworden, maar deze 
toedieningsvorm is in de vergetelheid 
geraakt. Misschien werkt die nieuwe 
betere chemotherapie ook wel beter 
als het rechtstreeks in de buikholte 
wordt toegediend. Voor eierstokkan-
ker en in mindere mate voor maagkan-

ker wordt het soms al ingezet en daar 
zijn de resultaten veelbelovend. Ik be-
dacht me: waarom dan niet voor pa-
tiënten met uitgezaaide darmkanker 
op het buikvlies?“

Relatief makkelijk uit te voeren
Burger weet waar hij over heeft, want 
hij ziet veel patiënten met uitgezaaide 
darmkanker op zijn poli die hij weinig 
meer kan bieden. “Als er te veel buik-
vliesuitzaaiingen zijn en een zoge-
noemde HIPEC-operatie* niet meer 
mogelijk is, heb ik nu alleen nog maar 
slecht nieuws. De overleving ligt tus-
sen de 6 en 14 maanden. De enige be-
handeling die dan kan werken is che-
motherapie. Maar ik moet nu nog 
vertellen dat de winst die je ermee 
boekt meestal niet groot is en dat ge-
nezing is uitgesloten. Maar deze pa-
tiënten zijn strijdbaar en bereid om al-
les aan te pakken!”

De nieuwe IPEC-behandeling is relatief 
makkelijk uit te voeren. Het aanleggen 
van het toedieningssysteem in de 
buikholte (een kastje dat port-a-cath 
wordt genoemd) gebeurt tijdens de 
kijkoperatie waar wordt bepaald of pa-
tiënten nog in aanmerking komen 
voor een operatie. “Bij de helft van die 
kijkoperaties moeten we helaas vast-
stellen dat er te veel buikvliesuitzaaiin-
gen aanwezig zijn om nog zo’n HIPEC-
operatie te kunnen uitvoeren. Dan 
kunnen we wel direct een kastje plaat-
sen, waar we later de chemo in de 
buikholte mee kunnen geven.” Vervol-
gens krijgt de patiënt elke twee weken 
in het ziekenhuis een chemobehande-
ling. “De reguliere chemo, via de bloed-
baan, en tegelijkertijd ook chemo in de 
buikholte. Of we die twee therapieën 
zonder problemen naast elkaar kun-
nen geven, dat is ook iets dat we nu uit 

Experimenteel onderzoek        
in Catharina Ziekenhuis voor      
patiënten met uitgezaaide darmkanker

Chirurg en onderzoeksleider dr. Pim Burger / 
Catharina Ziekenhuis

Experimenteel onderzoek        Experimenteel onderzoek        
in Catharina Ziekenhuis voor      

gaan zoeken,” legt Burger uit. De che-
mo die rechtstreeks in de buikholte 
wordt ingespoten - meestal een liter - 
verspreidt zich automatisch door de 
buikholte en komt rechtstreeks bij de 
tumoren terecht. 

* HIPEC-operatie Bij de HIPEC-proce-
dure gaat de chirurg ervan uit dat als 
hij tijdens een operatie de zichtbare 
tumoren heeft weggehaald, er nog on-
zichtbare kankercellen achterblijven in 
de buik. Om deze te kunnen verwijde-
ren, spoelt hij de buik tijdens de opera-
tie vervolgens met verwarmde che-
motherapie.
www.catharinaziekenhuis.nl

Noord-Brabant ontvangt EU-subsidies voor samenwerking over de grens, 
plattelandsontwikkeling, infrastructuur, werkgelegenheid en natuurbe-
scherming. Een nieuwe website van het Europees Parlement maakt dit 
inzichtelijk.

Op de website www.wat-europa-voor-
mij-doet.eu is verzameld wat de EU 
doet voor bijna 1.400 regio´s en ge-
meenschappen in Europa. Door mid-
del van korte artikelen is te lezen welke 
projecten bij jou in de buurt onder-
steund worden vanuit Brussel.

De website bevat vijf artikelen over 
Noord-Brabant: over de gehele provin-
cie, het noordoosten, midden, zuid-
oosten en het westen van Noord-Bra-
bant. EU-steun ging bijvoorbeeld naar 
Den Bosch voor de realisatie van het 
groenste transferium van Nederland. 
In Tilburg werd subsidie toegekend 
aan projecten die jeugdwerkloosheid 
aanpakken. De EU droeg bij aan de 
bouw van het Atlas-gebouw op de 
campus van de TU Eindhoven. Daar-
naast verleent de EU subsidie aan een 
initiatief dat de informatievoorziening 
voor grenswerkers verbetert.

Naast informatie over de regio´s van 
de EU bevat de website ook artikelen 
over ons dagelijks leven. Wat betekent 
de EU voor jouw beroep, familie of 
hobby? In de sectie ´In mijn leven´ 

vindt men wat de EU doet voor bij-
voorbeeld uitzendkrachten, studenten 
in het beroepsonderwijs, tv-kijkers en 
zelfs voetbalfans.

Wat de EU doet voor Noord-Brabant
 Door middel van de website ´Wat Eu-
ropa voor mij doet´ wil het Europees 
Parlement inzichtelijk maken hoe de 
EU het leven van ons allen beïnvloedt. 
Op deze manier kunnen mensen goed 
voorbereid naar de stembus op 23 mei 
2019 voor de verkiezingen voor het 
Europees Parlement.
www.wat-europa-voor-mij-doet.eu

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

  

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

Wij blijven ons best doen om het u 
naar de zin te maken met ons gehele team!

4 Saucijsjes +
4 Slavinken ..............................7,50
Party rolletje
100 gram ........................................................2,45
100 gr. Achterham +
100 gr. Cervelaat worst  .....................3,75
Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes en saus .................6,95
Kalfs Oesters &
Kalfs Schnitzels
100 gram ........................................................2,95
Varkenshaas roerbak
500 gram ........................................................6,95

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SUPER

TOP!!!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

REGBAT HELMOND 
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.

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 aan-
tal weken hebt bezorgd en dus meer ervaren bent. Ook het 
hulpmiddel dat je gebruikt, bijvoorbeeld een fi ets of een kar-
retje, heeft invloed op de tijd die je bezig bent met een kran-
tenwijk. 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

Nieuwjaarsconcert    
Helmonds Muziek Corps
Op zondag 13 januari 2019 luidt het harmonieorkest van het Helmonds Mu-
ziek Corps het nieuwe jaar muzikaal in met het eerste nieuwjaarsconcert 
sinds vele jaren. 

Start kaartverkoop 
carnavalsfeest 
‘KEI-ORANJEBAL’
Op carnavalszaterdag, 2 maart, 
vindt er een nieuw carnavalsfeest 
plaats in het centrum van Helmond; 
het KEI-ORANJEBAL, een carnavals-
feest voor alle Helmonders. De 
Keiebijters en C.V. Oranjebuurt 
hebben hun krachten gebundeld 
en zetten hiermee een groots car-
navalsfeest neer. De feestlocatie is 
De Traverse in Helmond. De online 
kaartverkoop start zaterdag 5 ja-
nuari via www.kei-oranjebal.nl
Een toegangskaart kost elf euro.

Het carnavalsbal vindt plaats in drie 
verschillende zalen die allemaal in een 
eigen carnavaleske sfeer zijn inge-
richt. Greep uit het aanbod van enter-
tainment: 
• akatomi: het is een naam die 

naadloos in het rijtje met Charlie 
Lownoise & Mental Theo, Paul El-
stak,  nlimited, Scooter en S A  
past. Deze danceact was in de jaren 
negentig populair en verantwoor-
delijk voor de ene hit na de andere.

• It All Started In he ineties: uro-
dance, house/dance classics, rock, 
hip-hop, happy hardcore: het komt 
allemaal voorbij. Deze groep heeft 
opgetreden op bijvoorbeeld de 
Zwarte Cross, Solar Weekend, Ex-
trema Outdoor en Lakedance.

• eestca  e raverse: het restau-
rant van De Traverse wordt omge-
bouwd tot een eestca  waar di-
verse zangers optreden en een 
feest-DJ voor een doorlopend feest 
zorgt. 

• Cob s Kienpaleis: op een hilarische 
manier trekt Coby de balletjes ge-
routineerd uit de kienmolen. Er zijn 
diverse maffe prijzen te winnen.

De foyer is de ontmoetingsplek om bij 
te praten of uit te rusten en in de Ben-
jaminzaal kan de inwendige mens ver-
wend worden. 
 En zoals we dat van het Oranjebal ken-
nen, vallen ook op het K I-O A A  
de best verkledegasten in de prijzen. 

Er worden snel meer artiesten bekend 
gemaakt, houdt daarom de website 
www.kei-oranjebal.nl in de gaten.
 

Nieuwjaarsoptreden    
His Masters Noise
Op zondag 6 januari treedt oude stijl jazz - en dixielandband His Master's Noise 
van 14.30-16.45 uur op in Horeca Jo van Dijkhof, Vinkenlaan in Nuenen.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Vanaf 11.00 uur vormt de Scalazaal het 
decor voor een gevarieerd programma 
vol filmmuziek en traditionele nieuw-
jaarsconcertklassiekers. Zo komen de 
bekende melodieën uit o.a. Pirates of 
the Caribbean en A bridge to ar voor-
bij en zal de Helmondse sopraan Bren-
da van Hoof verschillende nummers 
met het orkest zingen. Uiteraard ont-
breekt de traditionele uitsmijter  de 

adetzk mars ook niet op de pla list  
a a loop van het (gratis toegankelij-

ke)  concert is er uiteraard tijd om sa-
men te proosten op het nieuwe jaar. 
Tijdens het nieuwjaarsconcert wordt 
bovendien al een klein tipje van de 

sluier opgelicht van de Helmondse 
Maestro, de muzikale strijd  tussen 
prominente Helmonders die op 18 mei 
in het Speelhuis plaatsvindt.  De eerste 
kandidaat-dirigent krijgt zijn/haar diri-
geerstokje overhandigd tijdens het 
concert op 13 januari a.s.

WA : ieuwjaarsconcert MC 
WAA : Scalazaal (Steenweg elmond
WA  : Zondag  januari, aan-
vang 11.00 uur

: ratis toegankelijk
CO AC : Irene Claessens, 
iheclaessens@gmail.com 
I O: www.helmondsmuziekcorps.nl

De band, die gezellige jazzmuziek 
speelt, is opgericht in 1982 door een 
aantal leraren van het Anton v  uinker-
kencollege in eldhoven  In de  jaar 
dat de band bestaat, is deze zich gaan 
onderscheiden van andere bands door 
zich toe te leggen op nummers waarin 
prachtig drie - en vierstemmig gezon-
gen wordt. Bovendien is een aantal be-
kende stukken in een nieuw muzikaal 
jasje gestoken, waardoor ze anders en 
verfrissend klinken en is er zodoende 

een unieke sound opgebouwd  In  
werd de C  Can t stand oise opgeno-
men en heeft de band onder het motto 
‘muziek maken moet goed en gezellig 
zijn talloze optredens verzorgd in de 
omgeving van Eindhoven en ver daar-
buiten.  De bezetting bestaat uit: Wiel 
Berden klarinet en leider, Bert Ger-
brands slagwerk, ob van ernis bas, 

riso van erwisga banjo en gitaar, Wim 
Wijnhoven piano, Willem van Alphen 
trompet en Peter van Twist trombone.
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

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 4 januari
20.00 uur Rikken in Nederwetten

Piet Renders paviljoen 
RKVV Nederwetten

Vrijdag 4 januari
20.00 uur Kienen in Lieshout

Carnavalsvereniging 
de Raopers 

Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 4 januari
21.00 uur PvdA 
Nieuwjaarsborrel 
Café Schafrath

Zaterdag 5 januari
Van 10.00 tot 15.00 uur

Open Dag Seniorweb
Bibliotheek 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zaterdag 5 januari
Nieuwjaarstoernooi en -receptie bij RKGSV

 Zondag 6 januari
14.30-16.30 uur Nieuwjaars-borrel 

& Optreden 
‘His Masters Noise’

Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 6 januari
16.00 uur Nieuwjaarsconcert 

Het Nuenens Mannenkoor
Watermolen van Opwetten

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 7 januari
13.00 - 17.00 uur 

Nieuwjaarsontmoeting 
Den Heuvel in Gerwen. 

Woensdag 9 januari 
19.00-20.00 uur. inschrijfavond Seniorweb 

Bibliotheek 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18 Nuenen

Donderdag 10 januari
10.30 uur Cultuur Overdag - 

fi lm ‘Viceroy’s House’ 
Het Klooster

Donderdag 10 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft, 

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

Maandag 14 januari
14.00 uur Fietsverslag in Myanmar 

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

Vrijdag 18 januari
20.00 uur Rikken in Piet Renders 

paviljoen RKVV Nederwetten

Zaterdag 19 januari
17.00-01.00 uur 

Tonpraatavond 2019
Collse Hoefdijk 24, Nuenen

Donderdag 24 januari
14.30 uur Cultuur 

Overdag - Carolien Devilee 
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Donderdag 24 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft. 

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

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

Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery De 

Huufkes 34, Nuenen

Vrijdag 4 - 11 - 18 - 25 januari 
20.00 uur Rikken bij de RKSV Nuenen 

Pastoorsmast 14 Nuenen

������������������

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

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

Maand januari
Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof

Elke dinsdag:
13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A. 
13.30-15.30 uur Schilder en tekenen onder begeleiding van ervaren lerares Jo van Dijkhof

Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A 
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren, Jo van Dijkhof

Elke donderdag:

Elke vrijdag:
1e vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van Opwet-
ten Opwettenseweg 203, Nuenen

Elke zaterdag: 

Elke zondag:
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 5 januari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastororaal wer-
ker J. Deckers.
Zondag 6 januari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties 
Zaterdag 5 januari 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 6 januari 11.00 uur: Willy en 
Mieke Spaanjaars - Vossen; Mien van 
Grotel - Smulders; Riet van Wijk - Verhal-
len; Cobie Stachuletz - Dokman; Jet van 
Kronenburg - Smulders; Jos de Bar; Ma-
rinus Donkers (vanwege verjaardag); 
Marte Saris (vanwege sterfdag); Annie 
Molenaar - van Happen; Jo Michiels; Di-
ny van Rijt; Lien Eliëns; Jeanne Straathof 
- Scholtes; Piet en Jaantje Coolen - van 
Poppel; Hann de Brouwer - Coolen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 6 januari 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Corrie en Piet Martens - Geven.

Mededeling
 De kinderen in Gerwen zingen sinds 
enige jaren geen Driekoningen meer. 
De opbrengst van dit Driekoningen-
zingen was altijd bestemd voor zuster 
Bonnie, de zus van pastor Freek Groot. 
In de plaats van dit Driekoningen-zin-
gen zal er daarom in de kerk een extra 
collecte worden gehouden voor zuster 
Bonnie voor haar werkzaamheden op 
Kalimantan. 
We kunnen deze collecte van harte bij 
u aanbevelen. 

Ook kunt u eventueel uw gift in onze 
brievenbus aan de kerkdeur deponeren.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 januari 09.30 uur: viering, 
gelegenheidskoor, voorgangers leden 
van de werkgroep. 

Misintenties 
Ilse Renders en Piet Renders; Maria 
Sleegers; Gerard van Mook.

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

Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 3 januari. Eerste donder-
dag van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis Onze Heer Jezus 
Christus, Hogepriester. 
Vrijdag 4 januari. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, Votiefmis van Onze Heer 
Jezus Christus, Hogepriester.
Zaterdag 5 januari. Eerste zaterdag van 
de maand. 08.30 uur gezongen H. Mis, 
votiefmis van het Onbevlekt Hart van 
Maria; gedachtenis van de H. Teles-
forus, paus en martelaar. Wijding drie-
koningenwater. Daarna Lof met Ro-
zenhoedje.
Zondag 6 januari. Feest van de Ver-
schijning des Heren; Driekoningen. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. Eerste 

Heilige Communie; kinderzegen. Daar-
na zegening van wierook en krijt. 
Maandag 7 januari 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 8 januari 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 9 januari 07.15 uur H. Mis. 

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Zondag 27 januari 
10.00-15.00 uur Boekenmarkt

Drumfanfare Jong Leven Gerwen
d’n Heuvel in Gerwen

Kort geleden zei je nog 
‘Ik heb de meeste boterhammen al gegeten’ 

Houdoe en bedankt voor alles 

Ad van de Rijt 
me anu  

e tgenoot an 
in  an de ijt an er ee  

 uenen  2  eptem er 1   uenen  0 de em er 201  

  

am. an de ijt en mede er er  

e uit aartdien t met i de eer indt p aat  op zaterdag 5 januari om
12.00 uur in de . emen er  aan et ar  in uenen. 

Kort geleden zei je nog 
‘Ik heb de meeste boterhammen al gegeten’ 

Houdoe en bedankt voor alles 

Ad van de Rijt 
me anu  

e tgenoot an 
in  an de ijt an er ee  

 uenen  2  eptem er 1   uenen  0 de em er 201  

  

am. an de ijt en mede er er  

e uit aartdien t met i de eer indt p aat  op zaterdag 5 januari om
12.00 uur in de . emen er  aan et ar  in uenen. 

Rommelmarkt  
in de Rollerhal 
 Beek en Donk
 
Rollerclub De Oude Molen houdt op 
zondag 6 januari van 10.00 tot 15.00 
uur haar jaarlijkse rommelmarkt. Kom 
lekker rondsnuffelen in de verwarmde 
rollerhal aan de Lage Heesweg 1 in 
Beek en Donk en breng ook eens een 
bezoekje aan onze kantine waar leden 
van de club lekkere hapjes en drankjes 
verkopen. De entreeprijs voor bezoe-
kers bedraagt slechts €2,-. Kinderen tot 
12 jaar mogen onder begeleiding gra-
tis mee naar binnen. De opbrengst van 
deze gezellige markt komt geheel ten 
gunste van de rollerclub.

 Soe�  Centrum 
Op zondag 6 januari houdt het Soe�  
Centrum Eindhoven een Universele 
Eredienst. Zubin van den Besselaar 
zal het thema ´Gelijkmoedigheid´, 
vanuit het Universeel Soe� sme en 
met teksten uit de grote Wereldreli-
gies belichten. 

Doelstellingen van het Universeel Soe-
fisme zijn: Respect tonen voor anders-
denkenden; verbinding leggen tussen 
oost en west; volgen van het mystieke 
pad.
De bijeenkomst vindt plaats in de bo-
venzaal van ‘de Herberg’ op het terrein 
van Woonpark Eckartdal, Nuenense-
weg 1, 5631 KB Eindhoven. Aanvang 
11.00 uur. Na afloop is er koffie en thee, 
een boekentafel en gelegenheid tot 
een nagesprek. De toegang is vrij.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 4 januari organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

 Kienen in Scarabee
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen:
Dinsdag 8 januari kienen in wijkcen-
trum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10.
Aanvang: 20.00 uur.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
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#1 KWIEK rekken
Iedere week wordt een andere oefening uit de Kwiek beweegroute van 1,5 
km in Nuenen toegelicht door geriatriefysiotherapeuten Ellen Raessens en 
Lieke Braam. Doet u mee?

Deze oefentegel ligt tussen Archipel de Akkers en het Vincent van Goghplein. Aan 
dit voetpad staan ook een aantal bomen waar we gebruik van maken. U gaat voor 
een boom staan en zet met een been een stap naar voren. Houd het achterste 
been gestrekt. Zet de handen op schouderhoogte tegen de boom en duw naar 
voren. Zorg dat uw achterste hiel op de grond blijft en houd 10 tellen vast. Op de-
ze manier kunt u ook het andere been rekken. Het rekken van de kuitspieren is 
niet alleen goed voor de beweeglijkheid van de enkel, maar ook voor de door-
bloeding van spieren.

fysiotherapie •

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, 
Mariahout. 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 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2019 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar 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

 PvdA 
Nieuwjaarsborrel   
bij Schafrath
Op vrijdag 4 januari willen wij graag 
met u het glas he� en op het nieuwe 
jaar. Het jaar 2019, waarin dan toch 
eindelijk de � nale beslissing zal val-
len over Nuenen zelfstandig of bij 
Eindhoven.

Hoe de beslissing dan ook moge uitval-
len, wij hopen als oppositiepartij op 
een constructieve samenwerking met 
de coalitie die zal moeten laten zien 
dat belangrijke thema’s als betaalbaar 
wonen, zorg en duurzaamheid in vol-
doende mate worden opgepakt. De 
achterstand in sociale woningen moet 
worden ingelopen, zorg moet toegan-
kelijk zijn voor iedereen die zorg nodig 
heeft, en duurzaamheid zal na het ka-
binetsbesluit hierover op gemeenteni-
veau moeten worden uitgewerkt. Wat 
dit laatste betreft, wij zijn heel be-
nieuwd met welke varianten in Nuenen 
de energietransitie gaat plaatsvinden.
Voor meer informatie over de PvdA en 
de PvdA Nuenen in het bijzonder, hebt u 
wensen of klachten of wilt u meepraten 
over Nuenense aangelegenheden, zie 
dan onze website www.nuenen.pvda.nl

Ook in 2019 zal op onze maandelijkse 
PvdA-inloop op de eerste vrijdag van 
de maand vanuit fractie, bestuur en 
ombudsteam steeds iemand vanaf 
21.00 uur aanwezig zijn. Voor vragen 
en problemen met instanties waar u 
alleen niet uitkomt, kunt u terecht bij 
het nuenen@pvda-ombudsteam.nl 
Wij zien u graag a.s. vrijdagavond van-
af 21.00 uur bij Schafrath. Naast PvdA-
leden zijn, zoals altijd, alle geïnteres-
seerden van harte welkom.
  

Nuenenaren goedgeefs 
Voor de negentiende keer hebben de gezamenlijke Nuenense Kerken de 
jaarlijkse kerstpakkettenactie georganiseerd. Er zijn ongeveer 360 pakket-
ten gevuld. Van dit aantal zijn ruim 200 pakketten gemaakt, bedoeld voor 
Nuenense gezinnen voor wie, � nancieel gezien, de inhoud ervan zeer wel-
kom is. 

Daarnaast 150 pakketten voor alleen-
staanden en gezinnen, die in het voor-
bije jaar in een moeilijke situatie ver-
keerden, of die in het voorbije jaar van 
een dierbare afscheid hebben moeten 
nemen. Zaterdag 15 december jongst-
leden was de grote inzamelingsdag in 
de supermarkten. In de week van 17 
december zijn de pakketten gemaakt 
en aan huis bezorgd. 
Dat deze actie in Nuenen nog steeds 
een welkom ‘kerstgebaar ‘ is, merkten 
we bij het bezorgen van de pakketten. 
Vaak reageerden mensen heel blij, me-
nigmaal verbaasd en soms heel emo-
tioneel. 
Dank aan alle gulle gevers die het mo-
gelijk maakten om het genoemd aantal 

pakketten te vullen. Heel ‘bijzonder’ 
was deze keer een donateur die ‘iets 
wilde doen voor kinderen’. Door zijn gift 
konden we broodbonnen aanschaffen, 
zodat er voor sommige kinderen, als ze 
b.v. jarig zijn, toch taart op tafel kan ko-
men. Ook een Nuenense bakker heeft 
op zijn manier onze kerstactie van har-
te ondersteund. Dank ook aan alle vrij-
willigers die de totale actie hebben uit-
gevoerd en tot een groot succes 
hebben gemaakt. Deze actie betekent 
voor de betrokken alleenstaanden en 
gezinnen een echt ‘lichtpuntje‘ die de 
feestdagen  extra glans kunnen geven. 

Hartelijk dank namens 
de werkgroep kerstpakkettenactie

Met één miljoen over de drempel….
Een mooi, � jn, gezond, sportief, spetterend en spannend 2019 voor u allen! 
Met een beetje geluk voor iedereen. Dankjewel voor de complimenten en 
ook voor de afkeurende kritiek op mijn pennenvruchten. Gemee nte Nuenen 
c.a.: van harte gefeliciteerd voor de koppositie als gemeente met de langste 
naam in ons kikkerlandje. Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn opgeteld 
25 letters. En met de hoofdprijs van één miljoen. Welkom, we gaan de drem-
pel over en betreden de eerste dagen van het nieuwe jaar.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Met één miljoen over de drempel….

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Ook gaan we 2019 in met 355 gemeen-
ten. In het jaar 1900 telden ons land 
1121 gemeenten. En of de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten in 
pakweg 2030 nog zelfstandig zal zijn is 
maar de vraag. Van  bestuurskracht is in 
Nuenen niet veel te merken. Wanneer 
krijgt Nuenen wat het verdient: een 
bruisend cultureel centrum Het Kloos-
ter, een spannend en sportief sport-
centrum De Hongerman, een fijne 
woongemeente voor jongeren en ou-
deren met voldoende huisvesting ook 
voor de woningzoekenden onder ons? 

Oplossingen zijn er meer dan voldoen-
de te bedenken, nu de uitvoering nog. 
Om dicht bij huis te blijven: waarom 
wordt de Gerwense Clemenskerk en 
pastorie niet omgetoverd tot een ap-
partementenkerkje voor onze jeugdi-
ge woningzoekenden?

Mooi dat Nuenen aardig wat cafeetjes, 
cafetaria’s en restaurants telt, maar een 
paar Michelinsterren maken Nuenen-
dorp nog niet tot een klantvriendelijke 
toeristenhotspot. Wie weet een par-
keerplaats voor de tientallen bussen 
met Van Gogh-fans, waar kunnen de 
wandelende en fietsende toeristen een 
openbaar toilet vinden in ons dorp…..

Ik kwam afgelopen dagen in gesprek 
met toeristen uit Spanje, Amerika en 
China. Hoe heet dit dorp? Waarom is 
Vincentre gesloten? Waarom is de kerk 
dicht? Is Vincent van Gogh verkocht? 
Waar zijn de Aardappeleters geble-
ven? Vragen genoeg…
Natuurlijk weet ik ook wel dat niet alles 
ineens kan, want Keulen en Aken zijn 
ook niet op één dag gebouwd. Maar ik 
ontmoet ook bestuurders die staan te 
kijken alsof ze het in Keulen horen 
donderen….

In de terugblik op een roerig misdaad-
jaar in het ED staat Nuenen prominent 
vermeld met de fatale klap met een 
barkruk bij Bar Van Gogh. Vincent van 
Gogh wordt overal met de haren bijge-
sleept, het moet niet gekker wor-
den….(zie foto).

De hoofdprijs van één miljoen is geval-
len in Nuenen.  Drie projectontwikke-
laars - BanBouw, Moeskops en Adriaans 
Bouwgroep - moeten aan de gemeente 
Nuenen c.a. ruim één miljoen euro ach-
terstallige rente betalen. De rechtbank 
in Den Bosch heeft dat bepaald omdat 
de ontwikkelaars afspraken over afna-
me van grond voor bedrijventerrein 
Eeneind-West tot dusver niet hebben 
nageleefd. Dat miljoentje kan de ge-
meentelijke schatkist wel gebruiken. 
Wanner gaat  de vlag uit op het ge-
meentehuis?  

Elk bedrijf verdient een vitaloog 
Steeds meer bedrijven en organisaties in Nuenen e.o. zien het belang van vi-
taliteit en duurzame inzetbaarheid. Zij nemen het zelfs zo serieus dat ze er 
medewerkers voor opleiden om vitaliteitsbeleid concreet te maken en me-
dewerkers aan te sporen zelf de regie te nemen over hun eigen leven. Deze 
functie heeft een naam: Vitaloog® (in de volksmond ook wel vitaliteitsadvi-
seur, vitaliteitsmanager of Chief Vitality O�  cer genoemd), deze onderschei-
dende en unieke titel is bedacht door Nuenenaar Klaas Koster. 

Erkend diploma 
De 1-jarige opleiding tot Vitaloog kan 
worden gevolgd aan de Vitacademie 
in Eindhoven. Deze academie is in 
2017 opgericht door Klaas Koster. Nu 
de opleiding deze maand officieel 
Post-HBO geaccrediteerd is door het 
bestuur van de Stichting PHBO Neder-
land, wordt dit nog gemakkelijker. Or-
ganisaties die een medewerker willen 
opleiden via de Vitacademie, zijn er ze-

ker van dat deze opleiding voldoet aan 
strenge kwaliteitscriteria, alleen die 
opleidingen krijgen het predicaat ‘Re-
gisteropleiding’ en worden opgeno-
men in het Register. 

Wie met goed gevolg deelneemt aan 
deze Registeropleiding, wordt opge-
nomen in het Abituriëntenregister en 
ontvangt een officieel erkend diploma 
of certificaat van Stichting Post Hoger 
Beroeps Onderwijs Nederland (SPH-
BO) PHBO-Registeropleiding. 

Stel je vragen 
Omdat de vraag naar Vitalogen stijgt, 
overweeg je misschien zelf deze oplei-
ding te volgen? Of je organisatie wil 
een medewerker op laten leiden tot Vi-
taloog®. Op 31 januari is er bij de Vitaca-
demie een open dag voor iedereen die 
meer wil weten over deze Post-HBO 
geaccrediteerde registeropleiding. Je 
kunt dan met een docent bespreken of 
deze opleiding voor jou of je organisa-
tie een passende keuze is. 

Vitaloog = Dialoog 
Een Vitaloog creëert binnen een orga-
nisatie een cultuur waarin de dialoog 
over vitaliteit (= levensenergie in de 
breedste zin des woords) gaat leven. 
Voor meer info www.vitacademie.nl 

 

Drone gevonden
Op maandag 24 december is een dro-
ne gevonden op de Tweerijten in Nue-
nen Oost. De eigenaar kan contact op-
nemen met connie.deiss@eenbes.nl. 

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.

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal 

op www.ronddelinde.nl 
iedere donderdag digitaal 
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Tekenen en Schilderen voor 
beginners en gevorderden 
Het nieuwe jaar is begonnen. Tijd voor nieuwe plannen en energie opdoen 
voor het komende jaar. José Jansen van het Atelier Van Gogh start binnen-
kort weer met een inspirerende cursus Tekenen en Schilderen voor Begin-
ners en Gevorderden. 

Door te tekenen leer je kijken en leer je 
je omgeving te vertalen in verbeel-
ding. Tekenen is als schaken; je moet 
altijd een zet vooruit denken (volgens 
David Hockney). Of je nu een begin-
nend of gevorderd tekenaar/schilder 
bent, tekenen komt altijd terug. En te-
kenen kun je overal. Als je even moet 
wachten op de bus, in de trein zit, op 
vakantie of gewoon tijdens een wan-
deling door je stad of dorp. Koop een 
tekendagboekje (handzaam A5 for-
maat), kijk om je heen en maak schets-
jes. Er zijn onderwerpen genoeg: een 
hond, een boom, een weggegooid 
blikje fris of een bankje in het park. 

De teken- en schildercursus van het 
Atelier Van Gogh behandelt verschil-
lende onderdelen van het tekenen zo-
als lijn-vorm, verhoudingen, composi-
tie, licht-donker en ruimtelijkheid. Er 
wordt zoveel mogelijk getekend naar 
de waarneming. De lessen zijn ge-
schikt voor beginners en gevorderden 
en worden gegeven door José Jansen, 
docent bij h et Atelier Van Gogh. 
De cursus start op 16 januari en be-
staat uit twaalf lessen op de woens-
dagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur 
in het bekende Klooster, Park 1 in Nue-
nen. Inschrijven kan op de website
www.ateliervangogh.nl/josetekenen 

Gedichtendag 2019
 Ook in 2019 zal de poëzie in Nuenen 
in de landelijke dichtersweek aan-
dacht krijgen op donderdag 31 ja-
nuari, van 14.30 -17.00 uur met als 
thema ’Vrijheid’.

Het Dichterscollectief Nuenen heeft 
dit keer de gastvrijheid gevonden in 
het Nuenens College aan de Sport-
laan 8, waarmee het tot uitdrukking 
wil brengen dat gedichten een war-
me plaats verdienen in het onderwijs. 
Op deze dag kunnen dichters aldaar 
uit hun werk voordragen en andere 
liefhebbers komen luisteren. Ook dit 
keer zal Nuenens kunstenaar Marian-
ne Schellekens telkens één gedicht 
van elke deelnemende dichter projec-
teren in een door haar vervaardigd 
schilderij.

Wilt u meedoen of komen luisteren, 
schrijf u dan per email in bij klaas.de.
graaff@kpnmail.nl. Het aantal plaatsen 
is beperkt, dus wacht niet te lang met 
reageren.

‘Groeten uit Nuenen’: 
minicursus tekenen/schilderen 
Vanaf donderdag 10 januari start deze minicursus van 5 lessen. De cursus is voor 
mensen die weinig of juist heel veel schilderservaring hebben en nieuwe input 
kunnen gebruiken. Het doel is om het werk naar een hoger niveau te brengen. We 
werken naar aanleiding van een onderwerp/thema. Idee-ontwikkeling is een be-
langrijk onderdeel. Apart, aan je eigen onderwerp of je eigen idee  werken kan 
ook. Abstract of realistisch? Het maakt niet uit. Locatie: Het Klooster te Nuenen. 
Meer informatie: www.groetenuitnuenen.wordpress.com of bel 06-816 816 42. 

Goede 
voornemens? 
Meer bewegen  
in het Nieuwe Jaar?
Kom wandelen  
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de wekelijkse zon-
dagmorgenwandeling is in de maand 
januari de parkeerplaats aan de vijver-
zijde bij het gemeentehuis. Op zon-
dagmorgen om 09.00 uur vertrekken 
2 groepen, ieder in een eigen tempo, 
voor een sportieve wandeling van on-
geveer anderhalf uur in de omgeving 
van Nuenen. Voor de echte wandel-
liefhebbers is er ook de mogelijkheid 
om een langere wandeling in groeps-
verband te maken.

Iedereen is welkom
Vooraanmelden is niet nodig, men kan 
zich melden op de startlocatie. Voor 
nadere informatie: www.wsvnuenen.nl 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com.

WSV-Nuenen wenst iedereen een ge-
lukkig en gezond wandeljaar toe!

Cultuur Overdag

Warm, muzikaal afscheid van 2018
Cultuur Overdag nam op 20 december jongstleden muzikaal afscheid van 
2018 met het concert van Rose-île in het Van Goghkerkje. 

De naam van het muziekgezelschap is 
ontleend aan de voormalige woon-
plaats van één van de kwartetleden: 
een klein dorpje op het eiland Mauri-
tiu, volgens velen een lust voor het 
oog en een droombestemming. De 
aanwezige bezoekers konden consta-
teren dat de verwijzing naar dit eiland 
zeer toepasselijk was voor het gezel-
schap: er kon genoten worden van ge-
passioneerd uitgevoerde melodieën 
die je meevoerden naar verre oorden.

Zangeres Toetie Rijnaard, frontvrouw 
van Rose-île, vertolkte met haar war-
me stem diverse Franse chansons en 
Zuid-Amerikaanse luisterliedjes even-
als Jiddische folksongs. Ze werd daar-
bij ondersteund door een drietal ge-
weldige muzikanten: Gerald Baldeo 
(gitaar en basgitaar) Theo Worm (klari-
net en gitaar) en Nico Hoogland (ac-
cordeon). De muzikale begeleiding 
was zo indrukwekkend dat de zang 
van Toetie enigszins versterkt moest 
worden om haar mooie stem nog be-
ter tot uitdrukking te laten komen. Het 
was een mooi concert vol melancholie, 
romantiek en aanstekelijke ritmische 
melodieën. Toepasselijk werd afgeslo-
ten met ‘We wish you a merry Christ-
mas’. Het publiek genoot zichtbaar in 
het in kerstsfeer gehulde van Gogh-
kerkje. Met deze muziekvoorstelling 
sloot Cultuur Overdag haar culturele 
jaar af. In 2019 start ze een nieuw jaar 
met een boeiende en gevarieerde pro-
grammering. 

Januari 2019: Film en � lmmuziek
Op donderdagochtend 10 januari 
(10.30 uur) wordt in Het Klooster de 
film ‘Viceroy’s House’ vertoond. Vice-
roy’s House in Delhi was de woning 
van de Britse heersers van India. Na 
300 jaar komt aan deze overheersing 
een einde. Gedurende zes maanden in 
1947 neemt de Britse Lord Mountbat-
ten, kleinzoon van koningin Victoria, 
de post waar van de laatste onderko-
ning, die belast is met het teruggeven 
van India aan zijn volk. Het verhaal van 
de film speelt zich af binnen deze me-
galomane woning.
Op donderdagmiddag 24 januari 
(14.30 uur) is het maandelijkse mati-
neeconcert in het Van Goghkerkje. Ca-
rolien Devilee (zang en piano) heeft 
een prachtig programma samenge-
steld met indrukwekkende muziek uit 
bekende films.

Meer informatie over film en concert is 
te vinden op www.cultuuroverdag.nl

Save the date! 

KunsT met ‘n Grote T
Na de succesvolle editie van KunsT 
met een Grote T vorig jaar neemt Ro-
tary Nuenen voor de tweede keer de 
organisatie op zich van dit tweejaar-
lijks terugkerende evenement, dat 
komend najaar zal plaatsvinden op 
5 en 6 oktober.

Tijdens een zonnig weekend in het na-
jaar van 2017 exposeerden zo’n zestig 
Nuenense kunstenaars in vijfentwintig 
locaties in het centrum van Nuenen, 
dat beide dagen bruiste van de activi-
teit. Het organisatieteam is op zoek 
naar geschikte locaties voor dit kun-
stevenement. 

Woont u in het centrum van Nuenen 
en lijkt het u leuk met uw locatie on-
derdeel te zijn van deze bijzondere 
tweedaagse expositie (op 5 en 6 okto-
ber tussen 12.00 en 17.00 uur) neem 
dan contact op via info@kunstmeteen-
grotet.nl.

Bent u een in Nuenen wonende kun-
stenaar, dan kunt u zich op de website 
www.kunstmeteengrotet.nl inschrij-
ven als exposant.

Voor verdere informatie:
Email: info@kunstmeteengrotet.nl
Telefoon: 06 30398767 

Prachtige regenboog boven dorp Gerwen
Zaterdag 22 december was de kortste dag van 2018. PSV won met 3-1 van 
AZ en bleef koploper, het was regenachtig weer en soms piepte het zon-
netje door de wolken. Dat leverde een prachtige regenboog op boven 
Gerwen, het pittoreske dorpje in de gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Gerwenaar Tonnie van der Heijden was zo attent om dit beeld vast 
te leggen. De fotograferende Tonnie maakte duidelijk dat hij niet alleen 
auto's kan verkopen.  

 

 



Rond de Linde  Nr. 1 Donderdag 3 januari 2019

Voorverkoop 
Gerwense 
Zwamavonden
Voor de 35e keer organiseert CV De 
Narre-Kappen de bekende en spec-
taculaire Zwamavonden.

Dit carnavalsseizoen vallen de Zwam-
avonden op vrijdag 22 februari, zater-
dag 23 februari en vrijdag 1 maart 
2019.

Zoals u van ons gewend bent, zijn dit 
tot in de puntjes verzorgde en oerge-
zellige kletsavonden. Vol humor met 
de bekende kletsers Boy Jansen, Dirk 
Kouwenberg, Frans Bevers en Mark 
van den Tillaar. 

Daarnaast kunt u genieten van de dans-
mariekes, showdans, muziek, blaaska-
pellen, de Gouwe Ouwe, Zsa Zsa Zsoe 
en niet te vergeten het Van Binsbergen 
Trio! Dit belooft dus weer een avond 
vol  muzikaal  entertainment voor jong 
en oud te worden.

De voorverkoop voor de Zwamavon-
den is op woensdag 9 januari van 
19.30 tot 20.30 uur in ‘t Huysven in Ger-
wen. 

Vanaf donderdag 10 januari zijn de 
kaarten verkrijgbaar bij de volgende 
voorverkoopadressen: Cafetaria Heu-
velplein en Tuindersbedrijf André van 
Rooij in Gerwen.

Gezellige gipsyjazz in De Stam Gerwen

Familie Schäfer verrast   
met fantastische muziekavond
 
Gitarist Paulus Schäfer uit Gerwen nodigde zijn familie uit om samen met 
hem op te treden in café De Stam in Gerwen. Het is een spetterende muziek-
avond geworden op vrijdag 28 december. Verrassende optreden, virtuoze 
solo’s, diverse zangers en zangeressen op het podium en een enthousiast 
publiek. En Gerwen weet nu dat kinderboekenschrijfster Anja Vereijken een 
prima donna is: een optreden als zangeres in een sfeervol concert-café, je 
moet het maar durven.   
 

gangskaarten gingen naar de vaste be-
zoekers van deze concertserie. Na het 
concert is er nog een uitbundig mee-
zingfeest in kerstsfeer gevierd dat wel 
gratis toegankelijk was voor publiek.
 

Dit gipsjazz-concert paste in de serie 
‘Paulus Schäfer invites’. De belangstel-
ling voor gipsyjazz in Gerwen neemt 
gestaag toe. Jammer voor de nieuwko-
mers die achter het net visten, alle toe-

Dit was ons uitzicht met de kerstdagen.
Wij begrijpen, dat de afvalbakken dicht moeten, maar dit vinden wij wel erg vroeg.
Overigens is dit ook de huidige gewoonte van hondenbezitters.
Als je afval niet in de bakken kwijt kunt, kun je het ook gewoon mee naar huis nemen:
daar staat een afvalbak die in ieder geval altijd open kan.

 Gerrie Beks, de Doorn 50, Nuenen

Het milieu en de vervuiling
Er is momenteel, terecht, veel te doen over het klimaat en de vervuilingen. Met name de 
vervuiling van de oceanen en de stranden.
Ik wil het graag wat dichter bij huis zoeken. Als je rondfietst of ergens wandelt valt onmid-
dellijk op dat er veel zwerfvuil ligt. Een blikje bier? Opdrinken en gooi het maar in de berm!
Een flesje water drinken? Heel gezond! Is het flesje leeg, dan gooi je het gewoon op de 
grond waar je loopt of fietst! Zo lijkt het te gaan.
Mij lijkt het heel normaal om de lege blikjes en flesjes gewoon mee terug te nemen en thuis 
in de daarvoor bestemde plastic zak te doen. Per slot van rekening zijn ze leeg lichter dan 
toen je ze meenam.
Er zijn mensen, vrijwilligers,  die de moeite nemen om het afval in een plastic zak te verza-
melen tijdens hun fietstocht en dan dumpen ze het later in een vangnet of een vuilnisbak. 
Ziezo, opgeruimd staat weer netjes!
Normaal gesproken ben ik er niet zo voor om aan het begin van een nieuw jaar, nu wil ik 
een uitzondering maken: laten we er met zijn allen voor zorgen dat deze vorm van vervui-
ling niet langer plaats vindt. Ruim je eigen rommel op en dan kunnen de vrijwillige op-
ruimtroepen weer gewoon rustig fietsen of wandelen!

 
Marijke Lamers, Heikampen 108, Nuenen.   

Senergieke senior      
een beetje verdwaast tussen de wielen...
 Nuenen is sinds enkele jaren twee weekbladen rijk. Een luxe, echter ook een overdaad. Im-
mers heel vaak tonen de wekelijkse uitgaven (te veel) doublures. Jammer dat de uitgevers 
en redacties de handen niet ineen (kunnen) slaan. Meer dan 60 jaar verschijnt Rond de 
Linde, je kunt intussen wel zeggen ‘een monument’. Zoals in het afgelopen nummer een 
anekdotisch bericht van de aanstelling van Jonkheer mr. J.J. Smits van Oyen jr. als burge-
meester van Nuenen in 1963, een advertentie van Mesmans’ Zuivelhuis “Proeft onze fijne 
Zuidhollandse Boerenkaas” en een overdruk van een interessant artikel over het ontwerp 
voor de nieuwe Gerwense Clemenskerk. Ongetwijfeld zou onze huidige dorpse nieuws-
voorziening aan kwaliteit winnen als De Nuenense Krant en Rond de Linde, net als de dag-
bladen, hun krachten bundelen. En dat dan nog afgezien van de papierbesparing, zeker in 
deze tijd van milieubewustzijn. Overigens was er in zekere zin al sprake van samenwerking 
waar de beide bladen tot voor kort op donderdag gelijktijdig dus door dezelfde bezorg(st)
er in de brievenbus gestopt werden. Dus waar een begin is … wie weet: èèn lekker dikke 
wekelijkse Nuenense nieuwsbron met een keur aan artikelen!  
Cees van Keulen leverde als regelmatige columnist in Rond de Linde in het laatste nummer 
van 2018 weer een bijdrage. Best lezenswaard en op zich, met name qua tekst, ook best 
wel grappig. “Hij zit in het wiel van maatje …”, zo luidt een van de beginregels in zijn stuk 
waarin hij een verstrengeling aangeeft tussen de katholieke kerk en het wielrennen: “Even 
meelezen met de zeven wieler-sacramenten” dit naar een boekje van Belgische uitgeverij 
Kannibaal. Waar zelfs de Paus en menige pastoor in het Brabantse of Limburgse aan het 
begin van het wielerseizoen cyclisten zegent, getuigt dit van het contact tussen kerk en 
koers zo betoogt penvoerder Van Keulen.
Echter de auteur schiet helaas door. Alsof hij te fors op de pedalen wil drukken of op de 
toets van zijn cameraatje. Want de prent en te meer de inzet ervan, waarmee hij zijn tekst 
lardeert tonen geen gevoel voor goede smaak! Fijngevoeligheid is een deugd; toch een 
kerkelijk uitgangspunt. Helaas ontbreekt die subtiliteit en dat is een misser voor een Nue-
nenaar. Onze drie kerkdorpen zijn in kerkelijk opzicht verenigd onder de naam “Heilig 
Kruis”. De spottende afbeeldingen die Cees Van Keulen onder tekst zet, zijn misplaatst en 
blasfemisch. De Nuenense coureurs vormen een eerzame groep sportievelingen, vaak in 
tenue aan de start op het zelfde aanvangsuur van de zondagse Hoogmis vlak voor de Cle-
menskerk aan het park. Maar hun verenigingsvlag en de fraaie kleuren van hun tenue ver-
binden met een kruis waarop een afbeelding op gespannen voet met de beeltenis van de 
lijdende Christusfiguur, dat is bepaald niet passend. De tooi van een mijter dat is voorstel-
baar, daar die dracht van bisschoppen en bijvoorbeeld de vroegere bonnet van priesters 
anno 2019 gedateerd aandoen. Echter het symbool dat staat voor een grote en betekenis-
volle waarde die we kennen in het Christendom misbruiken, dat strookt niet met de tekst 
van het artikelt en is dan ook niet fris. 
Afsluitend een kleine herhaling van een vroegere godsdienstles onder meer aan de hand 
van het oude grijze Catechismusboekje, in de bankjes van de Lagere School te Gerwen, 
Nuenen of Nederwetten die ook voor de auteur nog wel bekend is. De letters INRI vormen 
de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van  Jezus op Goede Vrijdag:  Ie-
sus Nazarenus, Rex Iudaeorum: Jezus van Nazareth, koning der Joden. Aan het Boord en 
bij de oude Clemensakker tref je bijvoorbeeld die betekenisvolle beeltenissen aan. Wieler-
koningen in een patserige pose letterlijk èn figuurlijk representeren met het kruisbeeld van 
Christus, dat getuigt voor die sport die in onze zuidelijke contreien en ook voor Nuenese 
begrippen zo betekenisvol is van weinig goede smaak.

Pieter Janssen, Constantijnstraat 13, 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

Een ovationeel applaus en een ingelijste foto als cadeautje 
voor het optreden….(foto Peter Klomp)

De broers Schäfer: gitaristen op het podium…..(foto Cees van Keulen)

Kinderboekenschrijfster Anja Vereijken 
uit Gerwen trad op als zangeres…
(foto Cees van Keulen)

Sologitarist Paulus 
met zijn dochters Gina als zangeres 
en Bella op de bongo’s.... 
(foto Peter Klomp)

‘Paulus Schäfer invites’
Paulus Schäfer is de jongste van het 
gezin. Hij heeft de muzikaliteit niet al-
leen van zijn vader en moeder. Ook zijn 
vier zussen en vier broers zijn muzi-
kaal. En dat lieten ze blijken in De Stam. 
De muzikaliteit spatte er vanaf.
Paulus heeft met zijn vrouw Rebecca 
drie dochters en twee daarvan, Gina 
en Bella, betraden ook het podium. 
Ook dit jaar komen er nog optredens 
in de serie ‘Paulus Schäfer invites’. 

Voor meer info zie www.sintimusic.nl

LON-tv
Binnenkort zal Lokale Omroep Nue-
nen op tv een sfeerreportage brengen 
van de fantastische muziekavond met 
de familie Schäfer in Gerwen. Te zien 
op LON-tv, bij KPN op kanaal 1436.

Bijgaande foto’s zijn geschoten door 
de fotografen Peter Klomp uit Lieshout 
en Cees van Keulen uit Gerwen.

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Zwamavonden
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•   Altijd minimaal 10% met Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteemklantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
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SPORTIEF EN FIT
                                   IN

WINTERSPORT

WANDELEN

RUNNING

BIKING

HIKING

FITNESS20192019                                 2019                                 IN2019IN

OP ALLE FITNESS: 
Apparatuur, kleding, 
schoenen en 
accessoires

directe korting*
15%

PUZZELHOEKWeek 1

Horizontaal: 1 heethoofdig 6 seniel 12 titel 14 gast 15 spreidzit 18 inwendig orgaan 
20 sierplant 21 schaapkameel 23 jaartelling 24 Spaanse uitroep 25 ontkenning 27 droog 
28 vastenmaand 30 vouwkunst 32 zangnoot 33 ijzer 34 hemelsteen 39 kledingstuk 
44 gravin van Holland 45 nieuw (in samenstellingen) 46 seconde 47 Engels bier 48 bladader 
49 Spaanse titel 51 Nijlreiger 52 wilddief 54 selderij 56 oude munteenheid 58 bangerik 
59 aanneming

Verticaal: Verticaal: 1 fantast 2 eerloos 3 zangnoot 4 stapel 5 herkauwer 7 blunder 8 voorzetsel 
9 als gast 10als gast 10 staat in Amerika 11 jachtexpeditie 13 Turks bevelhebber 16 plaats in Duitsland 
17 in het jaar 19in het jaar 19 papegaai 22papegaai 22 masker 24 muziektempel 26 Duits gebergte 29 vlaktemaat 
31 godin van de aarde 34godin van de aarde 34 kledingstuk 35 plaats in Gelderland 36 prijs 37 schelpdier 
38 stuurinrichting 39stuurinrichting 39 afsluitmiddel 40afsluitmiddel 40 aarde 41 pastille 42 profeet 43 samenvatting 
50 bovenste dakrand 52bovenste dakrand 52 plaats in België 53plaats in België 53 havenplaats 55 familielid 57 eerwaarde vader

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

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

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

Oplossingen wk 52
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

DANKBAARHEIDDANKBAARHEID

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.

AARON
AFGELEIDE
CICADE
CONTROLESYSTEEM
DINER
DOCEREN
DRESSOIR
FLINK
HAMSTER
HAREM
INHOUDSOPGAVE
KLIER
KNORHAAN
KOGELLAGER
KOLOSKOLOS
KOPJEKOPJE
KRACHTKRACHT
LAKENLAKEN
LAMBADALAMBADA
LEGUAANLEGUAAN
NOTENNOTEN
ORAAL
ORDER
PROEFRIT
RENET
SCHOOLHOOFDSCHOOLHOOFD
SMAAD
STEUR
STOKBROOD
TENEUR
TENOR
TITELPRETENDENTTITELPRETENDENT
TOORN
VAALGROEN
VAARS
VERLEPT
VOERMAN
VOORRECHT
WETTEN
WHISKYGLAS
ZEVERAAR

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

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

5 6
2 4 8

8 2 7 6
2 8 4

1 5
7 2 9

4 8 7 5
5 6 9

1 7

Sudoku

week 51, Dhr. / Mw. T. Looijmans, Nuenen.

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

 

Onderzoek omwonenden   
over Eindhoven Airport
In de maanden december en januari wordt aan ruim 1.000 omwonenden in 
de Brainport regio, waaronder bewoners, expats, studenten en (MKB) onder-
nemers, gevraagd mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek over 
Eindhoven Airport. Het onderzoek wordt door middel van straatinterviews, 
via internet en per telefoon door het onderzoeksbureau Motivaction 
uitgevoerd.

5 

Leer mediteren

Ik ga je tijdens deze cursus precies ver-
tellen wat meditatie is en wat niet, hoe 
het werkt, wat je ervan kan verwach-
ten en hoe en waarom het je leven 
gaat veranderen. Geen gedoe, geen 
zweverige toestanden. Makkelijk en 
eenvoudig, net als mediteren. 

Beginnerscursus ‘Leer mediteren’ in 
7 weken. Start in het nieuwe jaar in 
een kleine groep.
In deze meditatietraining kun je ken-
nismaken met meditatie. Leren medi-
teren begint bij de basistechnieken. Je 
leert wat de juiste zithouding voor jou 
is en je leert onder begeleiding hoe je 
kunt mediteren. Naast het aanreiken 
van verschillende meditatietechnie-
ken, wordt ingegaan op hoe je jouw 
meditatie naar een hoger level kunt 
gaan brengen en de motivatie erin 

kunt houden. Ervaar zelf wat voor wel-
daad meditatie je kan brengen. En sa-
men doen is makkelijker dan alleen.
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat 
meditatie vele positieve effecten heeft. 
De huidige maatschappij vraagt steeds 
meer of zelfs teveel van ons. Tijdens deze 
training wordt je in 7 weken meegeno-
men in meditatie en leer je stilte op te 
zoeken door bewuster het moment te er-
varen. Stilte met open aandacht.

Er zijn veel misverstanden over medi-
teren in omloop. Zo hoor ik vaak men-
sen zeggen dat mediteren niets is voor 
hen, dat ze niet zweverig genoeg zijn, 
dat hun gedachten te onrustig zijn en 
dat ze het niet kunnen. Het leuke van 
mediteren is dat het niet kan misluk-
ken. Mediteren betekent eenvoudig 
de aandacht te verleggen van alles wat 

Het onderzoek moet meer inzicht ge-
ven in de ideeën, gevoelens en ver-
wachtingen van de genoemde omwo-
nenden over Eindhoven Airport en de 
eventuele verdere ontwikkeling daar-
van. Door dit inzicht kan Eindhoven 
Airport de communicatie beter afstem-
men, als ook op welke wijze men be-
trokken en geïnformeerd wil worden. 

Eindhoven Airport wil graag in ge-
sprek zijn met haar omgeving en 
streeft naar grote benaderbaarheid. 
Uit de Masterclass Redesigning Eind-
hoven air traffic bleek dat er bij omwo-
nenden behoefte is om goed geïnfor-
meerd te worden en ook betrokken te 
worden bij de luchthaven. Het komen-
de onderzoek heeft dat als doel. Ook 

wordt onderzocht hoe via een online 
community, bijvoorbeeld een uitge-
breide ‘buurtapp’, informatie gedeeld 
kan worden.

Wanneer resultaten?
De resultaten van het onderzoek wor-
den medio maart 2019 verwacht en 
worden meegenomen in de Proefca-
sus Eindhoven Airport. De uitkomsten 
zijn dan te vinden op de website: htt-
ps://proefcasus-eindhovenairport.nl/

Wat is Proefcasus 
Eindhoven Airport?
Op verzoek van minister van Infrastruc-
tuur & Milieu, Cora van Nieuwenhuizen, 
onderzoekt voormalig staatssecretaris 
Pieter van Geel, aan de hand van 'proef-

casus' de wenselijke en realistische per-
spectieven van Airport Eindhoven voor 
na 2019. Pieter van Geel gaat hiervoor in 
gesprekken met de omgeving en diverse 
betrokken organisaties na, hoe een even-
wicht te vinden is tussen economische 
belangen en een leefbare omgeving. Sa-
men met diverse onderzoeken, waaron-
der deze enquête, zal het de grondslag 
zijn onder zijn advies aan de minister 
over de ontwikkeling van Eindhoven Air-
port. Daarnaast doet Pieter van Geel een 
voorstel voor overleg-en participatie-
structuur met omwonenden en betrok-
ken organisaties van de luchthaven. 
https://proefcasus-eindhovenair-
port.nl/

Wil je starten met mediteren maar je weet niet hoe? Verlang je naar rust in je 
hoofd? Je wilt het graag leren maar niet alleen... Herkenbaar?

er gebeurt buiten jezelf naar wat er ge-
beurt binnen jezelf.
Niet ingewikkeld maar zelfs simpel. In 
het begin wordt je dan inderdaad ge-
confronteerd met een kakafonie aan 
gedachten. Het kwebbelt maar door. 
Maar wanneer je kunt accepteren dat 
je gedachten gewoon druk zijn en je je 
aandacht verlegt naar bijvoorbeeld je 
ademhaling, merk je dat je vanzelf rus-
tiger wordt.

Mediteren maakt het mogelijk je weer 
te verbinden met waar je vandaan 
komt. Het is een ontdekkingsreis naar 
wie jij diep van binnen daadwerkelijk 
bent: volmaakt en stralend. En dat is 
helemaal niet ingewikkeld: als je kunt 
ademen, kun je mediteren.

Aanvang cursus 17 januari van 19.30 
- 20.30 uur. Lokatie: De Verbindende 
Factor in Nuenen. Doe je ook mee? 
info@depleq.nl.
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SPORT Voetbal

Mooie afsluiting rikken 2018

Frans Foolen Lieshout op herhaling
Door Antoon Hurkmans

Het jaar 2018 is alweer verleden tijd en de supportersclub heeft het eerste 
gedeelte van het seizoen afgesloten met een goed gevoel. De opkomst was 
goed en er werd met veel elan gestreden met wekelijks een goede sfeer en 
mooie winnaars.

Voor de tweede maal dit seizoen was 
het Frans Foolen die met de overwin-
ning richting Lieshout vertrok. De laat-
ste wedstrijd van het jaar was bijzon-
der spannend en er werd weer volop 
gestreden voor ieder punt. Voor de 
pauze was het Frans Foolen die de ba-
sis voor de overwinning had gelegd. 
Met een hoge score van 113 punten 
nam hij de leiding voor de altijd hard 
strijdende Coen van Gastel met 102 
punten. Ook na de pauze weer volop 
strijd met vooral Janes Tuhumury die 
met 98 punten nog een klein beetje in 
de buurt van de leiders kon komen, 
maar uiteindelijk genoegen moest ne-
men met de derde plaats. Al bij al weer 
een zeer geslaagde avond rikken en op 
naar het nieuwe jaar.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Wil Marquenie.
 

Uitslag rikken 28 december
1 Frans Foolen 113 punten
2 Coen van Gastel 102 punten
3 Janes Tuhumury 98 punten
4 Mia Marquenie 87 punten
5 Gerard van Oorsouw 70 punten 
6 Gerard Sanders 65 punten
7 Geert Bons 61 punten
8 Hans de Haas 55 punten
9 Hans van de Reek 52 punten
10 Antoon Hurkmans 52 punten

Vrijdag 4 januari is de eerste speel-
avond van 2019 en gaan wij vol goede 
moed het nieuwe jaar in. Ook in 2019 is 
weer iedereen van harte welkom om 
deel te nemen bij het rikken van de 
supportersclub RKSV Nuenen.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 
Nuenen. Voor informatie bellen naar 
06 10289797 of 06 52696828.

Nieuwjaars- 
receptie van   
RKSV Nuenen
Het bestuur van de RKSV Nuenen 
nodigt u van harte uit voor de jaar-
lijkse nieuwjaarsreceptie.

Deze Nieuwjaarsreceptie wordt ge-
houden op zondag 6 januari 2019 in 
d e kantine op sportpark Oude Landen 
en begint om 14.00 uur.
Onder het genot van een hapje en 
drankje kunnen we elkaar een voor-
spoedig gezond en sportief 2019 toe-
wensen en worden zoals al vele jaren 
gebruikelijk onze jubilarissen in het 
zonnetje gezet.
Wij verheugen ons op uw aanwezig-
heid. 

Het Bestuur

receptie van   
RKSV Nuenen

Ronnie Jansen debuteert    
als hoofdtrainer bij EMK
  
Ronnie Jansen heeft een tweejarig contract als hoofdtrainer getekend bij EMK.
De huidige assistent-trainer die zijn gehele actieve voetbalcarrière bij EMK heeft 
doorgebracht, wordt de opvolger van Tom Vroomen.

Ronnie Jansen debuteert    Ronnie Jansen debuteert    Ronnie Jansen debuteert    

Ronnie Jansen heeft een tweejarig contract als hoofdtrainer getekend bij EMK.

Nieuwjaars-
toernooi en 
receptie bij RKGSV
Zaterdag 5 januari vindt voor de le-
den het jaarlijkse nieuwjaarstoer-
nooi plaats. Alle senioren leden kun-
nen hieraan meedoen. Inschrijven 
kan in de kantine bij Niels de Groot 
en Sander van Beek. 

 Aansluitend zal de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie van RKGSV plaats vinden. 
Tijdens deze gezellige receptie is ie-
dereen welkom, zowel leden als niet 
leden. De receptie begint om 17.00 en 
word gehouden in de kantine. Rond 
18.00 zal de voorzitter het woord ne-
men. Aansluitend zal de sportmens 
van het jaar bekend gemaakt worden.

Parijs is nog ver, ook voor Nuenenaar Steven Kruijswijk

Van podiumplaats Ronde van Gerwen   
naar top 3 Tour de France
 
Door Cees van Keulen

Lipton, Heineken 0.0 en Simpel.nl be-
kend gemaakt. Naar schatting wordt er 
dit jaar ruim twintig miljoen euro in het 
Jumbo-Vismateam gestoken. Opval-
lend nieuwtje: het autopark van Skoda 
is verruild voor Mercedessen.

 
De trotse eigenaren Jac Orie, directeur 
van de schaatsploeg, en Richard Plug-
ge, de baas van het wielerteam, over-
legden een mooie lijst van nieuwe 
sponsors en suppliers en spraken ook 
hun sportieve ambities uit. Met twee 
nieuwe aanwinsten die in het oog 
springen wordt de lat hoger gelegd.

Jumbo is hoofdsponsor 
Hoofdsponsor is Jumbo, met twee ves-
tigingen in onze gemeente en ook di-
verse Jumbosupermarkten in Lieshout, 
Mariahout, Stiphout en Brandevoort, in 
het verspreidingsgebied van dit week-
blad. Jumbo telt ruim zeshonderd vesti-
gingen in ons land en mikt ook op ver-
kooppunten bij onze zuiderburen. Het 
Noorse it-bedrijf Visma is toegetreden 
als tweede naamgevende sponsor. 
Daarnaast werd ook het aantrekken 
van onder andere Mercedes, Agu, Unox, 

De schaats- en wielerploeg Team Jumbo-Visma heeft zich eind december 
o�  cieel gepresenteerd aan de media en sponsors. Er was rekening ge-
houden met 250 belangstellenden, maar de opkomst overtrof alle ver-
wachtingen. Op het Jumbo-hoofdkwartier in Veghel kwamen de schaat-
sers en wielrenners voor de eerste keer op het podium in hun nieuwe 
kleding. De wielerploeg telt niet minder dan 27 professionals met daar-
bij Steven Kruijswijk, de Nuenense klimgeit en kopman voor het Tour 
de Franceteam. Is het ereschavotje in Parijs haalbaar voor Steven?

Wielersport

Jumbotopman Frits van Eerd: schaatsen 
en wielrennen zijn oer-Hollands….
(foto Cees van Keulen)

Succesvolle schaatsers van het Team Jumbo-Visma met  v.l.n.r.: 
Kjeld Nuis, Sven Kramer en Patrick Roest (foto Cees van Keulen)
 

Steven Kruijswijk op podium in Gerwen
Nuenenaar Steven Kruijswijk is de kopman van de Jumbo-Vismaploeg voor de 
Tour de France 2019. Steven reed in zijn eerste profjaar 2010 al een Grote Ronde, 
de Ronde van Italie (Giro) en werd 18e. Hij heeft inmiddels al diverse Giro’s, 
Tours en Vuelta’s (Ronde van Spanje) gereden. Vorig jaar veroverde de Nuenen-
se klimgeit een vijfde plek in de Tour en een vierde in Spanje. Nog een of meer-
dere treetjes te gaan voor een podiumplaats….  Steven Kruijswijk (1987) werd 
in 2009 Nederlands kampioen op de weg bij de beloften. Hij is vanaf 2010 
profrenner bij achtereenvolgens Rabobank, Blanco, Belkin, LottoNL-Jumbo en 
nu dus Jumbo-Visma. Als 17-jarige juniorrenner reed Steven Kruijswijk in 2005 
de Ronde van Gerwen. Hij werd op tweede Paasdag 2005  derde, achter winnaar 
Martijn van Schaijk uit Helmond en Robin Chaigneau uit Meerkerk, Wout Poels 
(nu renner voor Sky) uit Blitterswijck legde in die wedstrijd beslag op de zesde 
plaats. Op het podium staat de Nuenenaar rechts met naast hem rondemiss 
Eveline van Veggel (zie foto Theo van Sambeek).

Frans Foolen (links) ontvangt de felicitaties van toernooileider Antoon Hurkmans  

fect bij ons passen vanwege onze oer-
Hollandse bedrijfsroots met internati-
onale ambities. We zijn erg blij met de 
samenwerking met het wieler- en 
schaatsteam. Die biedt ons de moge-
lijkheid om miljoenen klanten te inspi-
reren om gezonder te leven. Ook zet-
ten we er onze expertise op het gebied 
van gezonde voeding in.”

Sportieve ambities 
De presentatie draaide uiteraard vooral 
om de sporters en hun sportieve ambi-
ties. Het wielerteam zet opnieuw in op 
minimaal dertig overwinningen. Vorig 
seizoen stokte de zegeteller pas bij 33. 
Voor komend jaar wordt gestreefd naar 
meer ‘kwalitatief’ grote zeges, waaron-
der een podiumplek in een grote ron-
de. Primoz Roglic, vierde in de Tour, 
gaat een gooi doen naar het roze van 
de Giro d’Italia. In juli ondersteunt hij 
Nuenenaar Steven Kruijswijk in de Tour, 
de Franse wielerronde.

Tour-parcours 
past goed bij Nuenenaar
"Ik denk dat het parcours van de Tour 
de France 2019 goed bij mij past”, ver-
telt een enthousiaste Kruijswijk. Ste-
ven veroverde in ‘La Grande Boucle’ in 
2018 een vijfde plek in het algemeen 
klassement en de Vuelta, de Ronde 
van Spanje, eindigde de Nuenenaar op 
een eervolle vierde plaats. In de Giro 
werd hij eerder ook al eens vierde. “Ik 
ben nu op zoek naar het laatste stapje 
om wel op het podium te komen van 
een grote ronde. Dat is waar ik in 2019 
voor ga. Het podium is het ultieme 
doel voor mij”, aldus de klimgeit uit 
Nuenen. De Tour 2019 telt nogal wat 
bergetappes met aankomsten boven-
op en vrij weinig tijdritkilometers. Dat 
parcours zit Kruijswijk als gegoten. En 
dan presenteerde de ploeg ook nog 
een paar aanwinsten: de Belg Wout 
van Aert, wereldkampioen veldrijden 
en de Duitser Tony Martin, viervoudig 
wereldkampioen tijdrijden op de weg 
in 2011, 2012, 2013 en 2016. Samen 
met deze versterkingen gaat het wie-
lerteam zeker puik presteren in het 
nieuwe wielerseizoen. De schaatsers 
hebben al het voorbeeld gegeven tij-
dens de NK afstanden in Herenveen. 
Dat wordt ongetwijfeld genieten voor 
de liefhebbers van de wieler- en 
schaatssport.

Rikken

In 2005 veroverde Steven Kruijswijk een podiumplaats in de Ronde van Gerwen…
(foto TvS)

Microfonist Jan Peeters interviewt Steven en Ronde van Gerwen-voorzitter 
Toon Bouw (links) luistert mee….(foto TvS).

Schaatsen en wielrennen 
zijn oer-Hollands 
Frits van Eerd, de sportieve Jumbotop-
man, onderstreepte nog eens waarom 
zijn bedrijf beide sporten omarmt. 
“Schaatsen en wielrennen zijn twee 
typisch Nederlandse sporten die per-

Nuenenaar Steven Kruijswijk (rechts) wordt tijdens de presentatie geflankeerd 
door de mannen en vrouwen van de schaatsploeg….



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. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken hebben 
met terminale zorg of zorg aan men-
sen met dementie en/of chronische 
ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:   

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk
administraties | belastingen | advies

Voirt 55, 5671 HB Nuenen
M 06-41184188

info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

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

Pedicure ALTA GRACE 
(ook voor diabetes en reu-
ma). LEKKER MAKKELIJK, 
IK KOM OOK AAN HUIS! 
Tel: 06-50571183.

QIGONG-TAI CHI iedere 
maandagavond 18.45-19.45 
uur. Monseigneur Cuyten-
laan 15, Nuenen o.l.v. een 
bevoegde docent. € 6,25 
per les op halfjaarbasis. Bel 
of mail voor een gratis les. 
Els Roemer 040-237 77 60 
of mail eroemer@xs4all.nl

Stichting LEVgroep AFD. 
VLUCHTELINGEN-
WERK NUENEN zoekt 
vrijwilligers om vluchtelin-
gen te begeleiden en hun 
de weg te wijzen binnen 
de Nuenense samenleving. 
Voor meer informatie: De 
LEVgroep. Berg 22c. Tel. 
040-2831675. ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur en vrij. 
van 9.00-12.30 uur.

Dorpsstraat 95 Mierlo 
0492 66 11 00

www.lenssenmannenmode.nl 
info@lenssenmannenmode.nl

Stapelkorting

*Geldig op alle artikelen voorzien 
van een stapelkorting etiket 
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Opwettenseweg 81 Nuenen | T 040 - 284 00 13 | beddenspecialistnuenen.nl

Slaap dít jaar nog lekker!
 showroombedden maken plaats voor de 201  modellen!

NU  5 % KORTING 

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service
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