
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

ZE
 W

EE
K:

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

Geen Chucky
of Guti, 
wel Vincent....

Janny Alberts 
ontvangt
vrijwilligersprijs 
2018

Pim van der Linden 
verkozen tot 
Young Talent 
in Nuenen 
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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

APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

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!

De Vrienden van Eindhoven wensen u 
een gelukkig nieuwjaar en een positief 2019.

Zie speciaal de delen 1 en 2 van :>

www.vriendenvaneindhoven.nl
Nieuwjaarstoespraak 
Burgemeester Maarten Houben
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari hield Burgemeester Maarten 
Houben in een goed gevuld Klooster, een vlakke toespraak. De keuze om de 
receptie een dag na het nieuwe jaar te houden was geslaagd. De nieuwjaars-
dag zelf is bij uitstek de dag voor familie- en vriendenbezoek. De keuze voor 
deze dag zorgde voor volop belangstelling.

Hij stipte zijn positie in de fusieperike-
len nog eens aan met de opmerking 
dat hij het onmogelijk goed kan doen. 

“Zorg goed voor elkaar”

Hij moet een democratisch besluit uit-
voeren wat soms een onmogelijke  
spagaat oplevert. Het gaat wel over de 
toekomst van Nuenen.
De saamhorigheid heeft hem aange-
naam verrast, vooral tijdens de fusie 

Een opmerkelijke passage in de toe-
spraak was de verdeling van de extra 
miljoenen die naar Brainport gingen. 
Maarten Houben ging een eind buiten 
zijn territorium met de opmerking 
over de keuze voor een skatebaan in 
Strijp van ruim drie miljoen in plaats 
van een investering in het tropisch 
zwemparadijs. Men is niet in staat om 
de aanbesteding van een zwembad te 
regelen. De skatebaan is waarschijnlijk 
voor de expats wat hipper, dacht hij. 

perikelen. Hij wilde iedereen feliciteren 
omdat we allemaal bezig zijn met de 
toekomst van Nuenen. We moeten wel 
oppassen voor een tweedeling in de 
maatschappij. De middenklasse heeft 
het moeilijk bij de klimaatdiscussie.
Zelfstandig oud worden is niet vanzelf-
sprekend. We moeten heel goed luis-
teren naar de inwoners van Nuenen.
Het komend jaar is het 75 jaar geleden 
dat Nuenen bevrijd is. Dat zullen we 
uitbundig vieren, beloofde Nuenens 
eerste burger. We zullen keihard moe-
ten werken aan de toekomst van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. 

 Ondernemersprijs Nuenen 
voor Bart de Groof 
Bart de Groof is maandag 7 januari tijdens het drukbezochte OCN-nieuw-
jaarsgala in De Collse Hoeve door het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) 
uitgeroepen tot Ondernemer Van Het Jaar 2018.  Bart de Groof is architect 
en eigenaar van Tenback de Groof Architectuur & ontwikkeling in Nuenen. 

Foto LAVFotografie

vlnr Arno Aarts, Bart de Groof en Jan Veldsink

Bart wordt in het juryrapport geroemd 
om zijn strategisch inzicht, zijn passie 
en zijn maatschappelijke betrokken-
heid. Tenback de Groot Architectuur 
en ontwikkeling is opgericht in 2006 
en heeft onlangs het 12,5-jarig jubi-
leum gevierd. Aanvankelijk was het de 
bedoeling dat Bart het bouwbedrijf 
van zijn vader zou overnemen, maar 
op een OCN Nieuwjaarsbijeenkomst 
raakte hij in gesprek met Ton Tenback 

en besloot hij architect te worden. Na 
een korte samenwerking met Ton Ten-
back ging Bart alleen aan de slag. 
Dankzij zijn analytisch vermogen en zijn 
verfrissende denkbeelden, komt hij 
vaak tot verrassende ontwerpen met 
een geheel eigen structuur en karakter. 
In 2014 heeft Bart, samen met Maarten 
van Vroonhoven, een interieur ont-
werpstudio STRK opgericht. De kruisbe-
stuiving tussen architectuur en interieu-

rontwerp is een gouden greep 
gebleken. Bart is creatief en leergierig 
en heeft een eigen ondernemersvisie. 
Vanaf 2015 is het bedrijf met circa 20% 
gegroeid en in 2018 zelfs met 30%. Het 
jaar 2018 was een bijzonder jaar, niet al-
leen vanwege het 12,5-jarig bestaan, 
maar met name door het realiseren van 
grote aansprekende projecten - waar-
onder gezichtsbepalende in Nuenen -, 
zowel op het gebied van exterieur als 
van interieur. Eén van deze grote pro-
jecten, Villa Swinkels, heeft in 2018 een 
1e prijs voor het interieur gewonnen ‘de 
interieur maatwerk award’. In 2018 heeft 
hij zijn bedrijf verder geprofessionali-
seerd door te investeren in onder ande-
re revolutionaire 3D-software, die zijn 
unieke werkwijze versterkt. Met de inzet 
van 3D animaties, al tijdens het ont-
werpproces, stelt hij opdrachtgevers in 
staat vroegtijdig de juiste strategische 
beslissingen te nemen. Met een forse 
verbouwing en uitbreiding van zijn kan-
toor in 2018 heeft Bart een open en re-
presentatieve sfeer gecreëerd voor col-
lega’s en opdrachtgevers. Waar vroeger 
met name Nuenen - Eindhoven zijn re-
gio was, heeft Bart zijn werkgebied uit-
gebreid tot heel Brabant en Noord-Lim-
burg. Door deze groeiambitie, draagt 
Bart ook zijn steentje bij aan het ver-
schaffen van werkgelegenheid in Nue-
nen. Het aantal medewerkers groeit ge-
staag. Hij heeft inmiddels een team van 
12 collega’s. Vanaf de start van zijn be-

drijf is Bart bezig geweest met het oplei-
den van jongeren in het architecten vak. 
De commissie is unaniem van oordeel 
dat Bart zich in de afgelopen jaren, maar 
vooral ook in 2018 zodanig als onderne-
mer heeft ontwikkeld en onderschei-
den, dat de benoeming tot Onderne-
mer Van Het Jaar 2018 maar naar één 
persoon kan gaan. Bart de Groof heeft 
de prijs van ondernemer van het jaar 
2018 zelf verdiend en namens het be-
stuur en de commissie feliciteren wij 
hem met deze terechte waardering. 

 

 Uitreiking Witvoetje dit jaar tijdens Halfvasten
Zoals bekend, kiezen de Oud Prinsen ieder jaar tijdens hun jaarvergadering op 
11 november een nieuwe kandidaat om de onderscheiding ‘D’n Dwèrsklippel 
met het Witte Voetje’ in ontvangst te mogen nemen. De uitreiking daarvan, door 
Burgemeester M. Houben, vindt jaarlijks op traditionele wijze plaats op de twee-
de zondag van het jaar. 
Ook dit jaar hebben de Oud Prinsen tijdens hun jaarvergadering een kandidaat 
gekozen. Deze kandidaat, die in alle opzichten voldoet aan de door ons gestelde 
eisen, hebben wij onlangs benaderd. Ze is zeer vereerd om deze prijs in ont-
vangst te mogen nemen. Echter door persoonlijke omstandigheden kan dit niet 
op de tweede zondag van het nieuwe jaar plaatsvinden. In overleg met de kandi-
daat hebben we daarom besloten de onderscheiding over het jaar 2018 uit te 
reiken op 31 maart 2019 (halfvasten).
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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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  Donderdag 1 januari 2019

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 28-12-2018 EN 06-01-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Kerkstraat 48 Wijzigen gebruik: vestigen cateringbedrijf
Beekstraat 53 Uitbreiden woning
Eeuw Driessestraat 21 Uitbreiden bestaande aanbouw

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
02-01-2019 Nuenen c.a. Verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning gemeente Nuenen 
  2018
31-12-2018 Nuenen c.a. Legesverordening 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening reclamebelasting 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening lijkbezorgingsrechten 
  2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening vermakelijkheden-

retributies 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening toeristenbelasting 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening Onroerende zaakbelasting 
  2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Tarieven werken voor derden gemeente 

Nuenen 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening Rioolheffing 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Kader grondprijzen 2019
31-12-2018 Nuenen c.a. Verordening marktgelden 2019

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

U kunt uw kerstboom nog tot 13 januari in de bladkorf 
gooien. Daarna kunt u ermee naar 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 WMO verhaal van de 
Refelingse Erven, na vijf jaar 
In het kader van de WMO, de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, is 
de Refelingse Erven samen met de Klamperlaan, de Molvense Erven en het 
Puyven in het pilotproject ‘Wijkgerichte aanpak’ gestapt, met mogelijkhe-
den voor andere wijken om hier ook aan deel te nemen. 

als WMO commissie Refelingse Erven 
zijn eerst  begonnen met een nood-
kaart voor alle bewoners in onze wijk 
welke persoonlijk werd overhandigd. 
Hierop staan gegevens voor wie ge-
waarschuwd dient te worden bij nood-
gevallen etcetera. Daarna verscheen 
het boekje met namen, foto’s en adres-
sen van mensen die hulp willen bie-
den, zoals de hond uitlaten, kinderen 
opvangen, boodschappen halen, weg-
brengen naar het ziekenhuis etcetera. 
Het gaat hier niet om structurele hulp 
maar is bedoeld voor noodgevallen. 
Dat onze noodkaart belangrijk is, blijkt 
uit het feit dat het door alle ouderen-
bonden is overgenomen en verspreid 
onder haar leden. De noodkaart wordt 
nu al landelijk gebruikt en is een be-
grip geworden. Wat begon als een 
klein vlekje is inmiddels een grote vlek 
geworden. In meerdere wijken is men 
ook begonnen met burenhulp, zoals 
onder andere BOA, die onze nood-
kaart en burenhulpboekje hebben ge-
bruikt om ook iets op te kunnen zet-
ten. 

De WMO behelst verschillende onder-
delen, waaronder wijkgerichte aan-
pak. Het pilotproject is intussen stop-
gezet, maar het WMO verhaal in de Re-
felingse Erven is voortgezet. De Refe-
lingse Erven had al een actieve 
wijkvereniging en nam deel aan buurt-
preventie met verschillende wijkcoör-
dinatoren. Burenhulp (noaberschap) is 
een onderdeel van wijkgerichte aan-
pak vanuit de WMO. 
Het is nu alweer 5 jaar geleden dat we 
gestart zijn en dus tijd om te laten we-
ten hoe het de Refelingse Erven is ver-
gaan op het gebied van burenhulp. Wij 
hebben een fantastische wijk. Zoveel 
activiteiten, mensen die zich vrijwillig 
met veel enthousiasme inzetten voor 
ons als wijkbewoner. Maar niet alleen 
voor gezellige activiteiten, ook in de 
zorg voor elkaar staan we met zijn al-
len ons mannetje en vrouwtje. 

Noodkaart
Van de WMO commissie Molvense Er-
ven hadden wij veel tips gekregen van 
wat wel en wat niet goed werkte. Wij 

Inloop
Wij wilden geen grote sprongen ma-
ken, maar alles rustig opzetten en dat is 
ons gelukt! Kwamen de eerste hulpaan-
vragen nog mondjesmaat binnen, nu 
komen er meer en meer. Van boeken 
naar de bieb brengen, computerpro-
blemen oplossen of meegaan naar het 
ziekenhuis; men heeft ons gevonden. 
Daarnaast begon een wijkgenoot met 
het maken en serveren van maaltijden 
aan huis voor alleenstaanden, maar ook 
voor kleine groepen om gezellig samen 
te eten. Bovendien kwam er een klus-
sendienst waar veelvuldig gebruik van 
wordt gemaakt. Daarna volgden de 
koffieochtenden, D’n Inloop, iedere 
laatste maandagmorgen van de maand 
in de Jo van Dijkhof. Deze ochtenden 
worden het hele jaar door druk be-
zocht. Soms wordt er voorlichting ge-
geven over bijvoorbeeld de mogelijk-
heid om gezond te blijven. In de loop 
van de jaren zijn sommige bewoners al-
leen komen te staan, zij worden dan 
door andere bewoners meegenomen. 
Het is de plek om elkaar te ontmoeten, 
opgevangen te worden en van gedach-
ten te wisselen. Een warme gezellige 
plek met voor de feestdagen een appel-
flap of oliebol. 
Al met al is onze formule een succes 
geworden en wordt er nagedacht over 
wat we nog meer kunnen doen. Wij 
zijn blij dat ons kleine vlekje groot is 
geworden en zelfs landelijk wordt ge-
bruikt. 

Namens de 
WMO commissie Refelingse Erven, 

Liza Jazenko 

Mooie muzikale start van 2019 
met het NMK
Het is inmiddels een mooie traditie: het Nieuwjaarsconcert van Het Nuenens 
Mannenkoor (NMK) in de Watermolen van Opwetten. Zondagmiddag 6 ja-
nuari stonden de mannen weer paraat voor een prachtig concert in de feest-
ruimte van de watermolen met het oude molenrad als historische 
achtergrond. 

Ook nu weer moesten de laatst geko-
menen genoegen nemen met een 
staanplaats, alle stoelen waren snel be-
zet en de zaal werd tot in alle hoeken 
gevuld met vrienden, bekenden en 
overige muziekliefhebbers. En zij wer-
den bepaald niet teleurgesteld. De 
mannen van het NMK brachten een 
vlot en vrolijk programma met popu-
laire songs die de meeste aanwezigen 
bekend in de oren klonken. Vele toe-
hoorders zag je dan ook zachtjes mee-
zingen of op de maat meedeinen. Voor 
de pauze bracht het NMK een aantal 
mooie nummers uit het Europese re-
pertoire, zowel Nederlandstalig als 
Duits en Engels. Na de pauze werd een 
aantal Amerikaanse evergreens ge-
zongen. De achtergrond van de ver-
schillende songs werd daarbij telkens 
kort en met interessante details toege-
licht door het koorlid Vincent Bren-
ninkmejier. En dat viel bij de toehoor-
ders goed in de smaak. De nieuwe diri-
gent van het NMK, Ton van de Weem, 
leidde de mannen met vaste hand, en 
je kon zien dat koor en dirigent al goed 

Foto: Petra van Laarhoven

op elkaar waren ingespeeld. Mooie 
wisselingen van tempi en dynamiek 
maakten het geheel tot een heerlijke 
luisterervaring, waarvoor het koor dan 
ook door het publiek met een enthou-
siast applaus werd beloond. De bege-
leiding op de piano was weer in de 
deskundige handen van Arno ter Burg. 

Tijdens de pauze en na het concert wis-
selden de talrijke aanwezigen hun wen-
sen voor een voorspoedig 2019 uit on-
der het genot van een drankje in deze 
mooie ambiance. En dat duurde nog 
wel even. Het bleef nog lang gezellig in 
de Watermolen. Voor allen een mooi 
muzikaal begin van het nieuwe jaar. 

Repair Café 
Laarbeek
Woensdag 16 januari organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht 
kan met defecte huishoudelijke mate-
rialen, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Deze middag vindt plaats in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout van 
13.30 uur tot 16.00 uur.
Info 06-58842046.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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



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

Onze nieuwe folder is uit! Puur Persoonlijk, 
waarin we vertellen wat wij belangrijk vinden!

Diverse soorten gehakt
........................... Elke 2e 500 gr. halve prijs!!
Winterse Boemerang
“Rookworst met zuurkool en ontbijtspek”
100 gram ........................................................1,60
Houthakkersteaks
4 stuks ............................................................5,95
Bij 150 gr. Gegrilde Spek +
100 gr. Eier salade  ................................. gratis

Lekker rustig winkelen!!!
Iedere klant op de koopavond
vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur 

100 gram Achterham, uit eigen keuken ............. gratis

KOOPJE

SPECIAL

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia 6 st.

Kou Lou Yuk 5 st.

Tjap Tjoy

Babi Pangang

(Kip in pikante tomatensaus)
Canton Kai

18,50

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Pronkzitting  2019
C.V. de Dwersklippels

23 en 24 februari 2019

zaterdagavond 23 februari
 20.00-23.30 u. sluiting 01.00 u. 

 zondagmiddag 24 februari
 14.00-17.30 u. sluiting 21.00 u. 

  Locatie ResiTentie van Goghplein Nuenen
Entree € 12,50

Kaartverkoop
Alleen via het internet:

www.dwersklippels.nl/kaartverkoop

Programma
Met o.a. Dansgardes,  

Oud Prinsen, Jorlan Manders, 
The Blue Stars, Erik Mulder,
Applaus en Rob Scheepers!

Presentatie Mirte Peters
www.dwersklippels.nl
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Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. 
www.restaurantolijf.nl

LEUKSTE BIJBAANTJE 
Wij zoeken collega’s in de bediening.

De leukste bijbaan die er is.
In een jong en collegiaal team ben je verantwoordelijk 
voor onze gasten. Samen zorgen wij ervoor dat zij een 

onvergetelijke avond hebben.

Nieuwsgierig geworden?
Graag zien wij jouw reactie via email: 

info@restaurantolijf.nl t.a.v. Femke

+ zowel doordeweeks als in het weekend mogelijkheden
+ meerdere dagen is uiteraard mogelijk
+ goed salaris, beter dan vakkenvullen of een krantenwijk
+ jong en collegiaal team met respect voor elkaar
+ veel leermomenten in een volwassen organisatie
+ persoonlijke begeleiding

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

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Iets te vieren?
Of zomaar lekker eten 

met vrienden, familie of 
collega’s?

Neem dan gerust contact met
ons op voor een leuk groeps-

arrangement t/m 50 personen.

Wij hebben diverse heerlijke menu’s 
met vlees, vis en vegetarische 

gerechten van mijn authentieke 
houtskool Barbecue of Smoker

Janpieter Stuijt, Chefkok

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314
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 Nationale 
voorleesdagen
Ieder jaar vieren we in januari de Natio-
nale voorleesdagen. Met als doel: het 
stimuleren van voorlezen aan jonge 
kinderen die zelf nog niet kunnen le-
zen. Ieder jaar wordt naast het Prenten-
boek van het Jaar ook de Prentenboe-
ken TopTien verkozen. In het hele land 
organiseren de Bibliotheken voor-
leesontbijtjes, want niets is lekkerder 
dan een boek met een beschuitje!

Bibliotheek Dommeldal is ook actief 
tijdens de Nationale voorleesdagen. 
De collectie Prentenboeken krijgt ex-
tra aandacht. En er worden verhaaltjes 
en voorleesontbijtjes geserveerd.

Voorlezen in de Bibliotheek
Op zaterdag 26 januari lezen we voor 
vanaf 11.30 uur tot 12.00 uur, in de Bi-
bliotheek in Nuenen, uit Een huis voor 
Harry, aan alle jonge bezoekertjes.

Voorleesontbijt bij Weverkeshof
Op woensdag 30 januari is er een Voor-
leesontbijt, bij Dorpsboerderij Wever-
keshof van 09.15 uur tot 10.00 uur of 
van 10.15 uur tot 11.00 uur. Alle peu-
ters en kleuters uit Nuenen zijn wel-
kom met hun (groot- en gast)ouders. 
De toegang is gratis. Reserveren is niet 
nodig.
De Nationale voorleesdagen: 
een boekenfeest voor de kleintjes!

Start nieuw seizoen tekenen, schilderen en modeltekenen 

Ruimte in Beeld biedt   
ruimte voor verbeelding
In de idyllische beeldentuin tussen Nuenen en Eindhoven gebeurt zoveel 
meer dan beeldhouwen en sierbeitelen. Er is letterlijk ruimte voor je ver-
beelding in de teken- en schilderlessen van Noor Geurts. Je krijgt bij haar de 
kans om je creativiteit helemaal uit te leven en volop te experimenteren. De-
ze winter starten er twee nieuwe cursussen.

Modellessen
Voor wie eens wil leren modelteke-
nen - en vooral goed leren kijken! - 
geeft Noor drie modellessen op dins-
dagavond van 19.45 tot 21.45 uur op 
12, 19 en 26 februari. Je betaalt hier-
voor € 72,50 inclusief modelkosten 
en materiaal.

Wie is Noor?
Noor haalde de voorpagina van deze 
krant met haar solo-expositie bij Ruim-
te in Beeld in 2017. Haar kunst heeft 
een heel eigen handtekening en ken-
merkt zich door veel licht en ruimte, 
het kosmische, als een doorkijkje naar 
het mysterie van het leven. Ze gaat het 
experimenteren en de daarmee ge-
paard gaande frustratie niet uit de 
weg, dat hoort bij het creatieve proces 
en het vinden van je eigenheid. Het 
gaat om de kunstzinnige weg die leidt 
naar het geheel van doek, beeld, verf, 
kleur, inhoud en betekenis. Noor heeft 
de kunstacademie gevolgd en geeft al 
jarenlang les aan volwassenen, jonge-
ren en kinderen. “Ik benader iedereen 
open, waarbij ik mensen vooral graag 
wil laten voelen en begrijpen wat 
kunst is en hoe we daaruit vrij en onaf-
gebroken kunnen putten. Dat is zo’n 
rijkdom”.

Aanmelden voor de lessen kan via: 
www.ruimteinbeeld.nl. Voor meer in-
formatie kun je met Noor contact op-
nemen, telefoon: 06 - 49 73 08 28, web-
site: www.noorgeurts.nl

Experimenteel tekenen en schilderen
In het atelier aan de Dubbestraat 9a 
kun je experimenteren met thema’s, 
onderwerpen en materialen. De lessen 
zijn gericht op je persoonlijk proces en 
de dilemma’s die je daarin tegenkomt. 
Het doel daarvan is de kwaliteit van je 
(kunst)werk te verdiepen. Noor bege-
leidt je intensief en met aandacht voor 
je ontwikkeling, motieven en overwe-
gingen.

De cursussen zijn geschikt voor gevor-
derden en beginners. Iedere les begint 
met een documentaire van een kwar-
tier over een hedendaagse kunstenaar, 
voorafgaand aan de les. Dit is faculta-
tief, als je het leuk vindt kom je een 
kwartier eerder en anders op de gewo-
ne tijd.

Deze lessen worden gegeven op 
woensdagochtend van 09.15 tot 11.45 
uur op 16 / 23 / 30 januari, 13 / 20 / 27 
februari, 6 / 20 / 27 maart, 3 / 17 april. 
De prijs voor deze 11 lessen is € 187,00 
inclusief schetspapier en houtskool, 
exclusief schildermateriaal. En op don-
derdagochtend van 09.15 tot 11.45 uur 
op 17 / 24 / 31 januari, 14 / 21 / 28 fe-
bruari, 7 / 21 / 28 maart, 4 / 18 april. Dit 
zijn eveneens 11 lessen voor € 187,00 
inclusief schetspapier en houtskool, 
exclusief schildermateriaal. Er kan altijd 
een les worden ingehaald binnen dit 
tijdvak in een van de groepen.

Het schiet maar niet op
Het algemene beeld van de woningmarkt is duidelijk. Er is een schreeuwend te-
kort aan aanbod, de prijzen stijgen de pan uit en de verkoop gaat supersnel. Te 
koop zetten is verkopen en steeds vaker boven de vraagprijs. Voordat de eurote-
kens te snel in uw ogen verschijnen even een relativering aan het begin van het 
nieuwe jaar. Uit recent onderzoek (van makelaarsorganisatie Dynamis) blijkt dat 
één op de tien woningen in aanbod al langer dan drie jaar te koop staat! Dat per-
centage was een paar jaar geleden veel hoger, maar toch.

Totaal gaat het in Nederland om zo’n 6.600 woningen. Natuurlijk gaat een krimp-
regio als Groningen aan kop in dit twijfelachtige klassement ‘moeilijk verkoop-
baar’ (21% van het totaal). Het percentage in Noord-Brabant is met 12% toch ook 
iets boven het gemiddelde. Op de lijst van gemeenten met het grootste aandeel 
‘structureel aanbod’ prijkt Gemert-Bakel met 24% op plaats 9. Uiteraard gaat het 
altijd om gemiddeldes: zelfs in populaire steden staan enkele woningen al heel 
lang te koop. 

Vaak gaat het om vrijstaande woningen in een hogere prijsklasse. Buiten de ste-
delijke gebieden zijn ook appartementen behoorlijk vertegenwoordigd. Het kan 
zijn dat de locatie niet aantrekkelijk is of dat er achterstallig onderhoud is. We zien 
geregeld dat aanbieders nogal strak vasthouden aan hun hoge vraagprijs, bij-

voorbeeld omdat ze geen verlies willen lijden op hun aflos-
singsvrije hypotheek. Er is echter ook een flink aandeel van 

kleine woningen (kleiner dan 80 vierkante meter). Daar is 
de reden dan de grote concurrentie, omdat in de her-
stelperiode na de crisis vooral veel nieuw aanbod aan 
kleine woningen op de markt kwam. 

De diversiteit aan oorzaken maakt het lastig een alge-
mene goede raad te geven. Soms kan prijsverlaging een 

oplossing zijn. Soms is het aan te bevelen het pand tijde-
lijk van de markt te halen en/of te werken aan een betere 

presentatie van de woning zelf (opknapbeurt) en nieuwe 
presentatiefoto’s. Kenners van de markt kunnen je vast 

een goed advies op maat geven om in 2019 af te ko-
men van de verzuchting: het schiet maar niet op. 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Vijf nieuwe inwoners in onze gemeente

nieuwe Gerwenaren die de afgelopen 
maanden geboren zijn schiet de teller 
richting 3.000.

In de structuurvisie voor Gerwen staat 
te lezen dat dit dorp streeft naar zo’n 
drieduizend inwoners. Met de vier 

Geen Chucky of Guti, wel Vincent...
Een groepje Mexicaanse toeristen al wan-
delend door Nuenens dreven om in de 
voetsporen van Vincent van Gogh te tre-
den.
Naar Brabant gekomen om Guti en Chuc-
ky te ontmoeten, mooi niet. Zij verblij-
ven tot 12 januari op het PSV-trainings-
kamp in Doha (Qatar).
Geen handdruk van de Mexicaanse ster-
voetballers Érick Gabriel Gutiérrez Gala-
viz (Guti) en Hirving Rodrigo Lozano Ba-
henaen (Chucky), maar wel een wande-
ling door het Vincent van Gogh-dorp 
Nuenen. Poseren voor een foto bij een 
bord die de VanGogh Route aangeeft of 
bij windmolen De Roosdonck aan de 
Gerwenseweg is geen enkel probleem 
voor deze Mexicanen. 
Toevallig woont fotograaf Cees van 
Keulen ook aan de Gerwenseweg.....

Onze fotograaf zag weer een aantal opvallende geboortekaartjes in voortui-
nen, vier in Gerwen en eentje in Nuenen. Dochters en zonen geboren aan het 
Laar, De Daal, Ter Mehr, de Dora Ebbenhof en aan de Lyndakkers. Hoera een 
meisje: Viënne of gewoon Niels. De openbare aankondigingen springen dui-
delijk in het oog. Amara, Ise, Niels, Viënne en Joy, welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op raam, schiet dan een 
plaatje en mail de foto met toelichting 
naar de redactie. Of ziet u een opval-
lende geboorteaankondiging, laat het 
dan de redactie weten: redactie@rond-
delinde.nl. Gewoon doorgaan dus, dan 
wordt deze rubriek vervolgd. 

Foto’s Cees van Keulen, Karin Aarts 
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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.

© 2019 - “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

Kerkbalans 2019, 
voor een vitale kerk 
nu en in de toekomst

uit de weg gegaan maar juist open en 
met respect besproken.

 Om ons werk te kunnen blijven voort-
zetten vragen we, net als andere jaren, 
een financiële bijdrage aan alle Nue-
nenaren die zich verbonden voelen 
met de parochie. Wij hopen weer op 
uw financiële bijdrage te kunnen reke-
nen tijdens de actie ‘Kerk-balans’. 
U kunt uw bijdrage overmaken op re-
keningnummers NL26 RABO 0137 
4046 46 (voor Nuenen), NL54 RABO 
0137 4042 39 (voor Gerwen) en NL55 
RABO 0137 4980 20 (voor Nederwet-
ten).

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Sa-
men houden we de Parochie Nuenen 
vitaal…

De parochie is een gemeenschap van 
mensen die zich met elkaar verbonden 
voelen in hun levenshouding en ge-
loof. Een open gemeenschap met veel 
vriendschappen en samenwerkingen 
met andere organisaties en gemeen-
schappen in Nuenen en (ver) daarbui-
ten.

De parochie heeft als doel om mensen 
te inspireren, te helpen bij levensvra-
gen en te steunen als dat gewenst is. 
Met het recent gepresenteerde plan 
‘Geloven in de toekomst’ heeft de pa-
rochie haar visie laten zien hoe in Nue-
nen een vitale kerk te zijn en in de toe-
komst te blijven. 

Hierbij worden moeilijke thema’s en 
veranderingen in de samenleving niet 

Houben blijft tekortkomen
Toen Houben benoemd werd, beloofde hij op te komen voor alle burgers en boven alle 
partijen te staan. Daar kwam in de praktijk niet veel van terecht.
1.Het begon al met de zogenaamde Kafi affaire. Hij en college bleef volhouden dat er spra-
ke zou zijn van fraude bij grondtransacties in Nuenen-West, totdat de rechter in 2016 de 
gemeente op alle fronten in het ongelijk stelde. Gevolg: taxateur en bepaalde ambtenaren 
ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld en een schadeclaim voor de gemeente van ca 
6 ton van de taxateur en doorbetalen van de inmiddels naar huis gestuurde ambtenaren.
Wie draait er voor op? De Nuenense woningbezitter met torenhoge OZB ? Opkomen voor 
de burger? 2.En dan het gedraai met de zelfstandigheid van de gemeente. Op 16.11.2016 
gaf het Nuenense gemeentebestuur al aan om de eigen zelfstandigheid op te heffen. De 
raad wenste een fusie met naar keuze Eindhoven of Son en Breugel. Dus geen gedwongen 
fusie,zoals tegenstanders van de fusie beweerden, maar een vrije keuze van Nuenen! Eind 
2017 kwam de gemeenteraad hierop terug en wilde toch wel weer als zelfstandige ge-
meente door het leven gaan met een voorkeur voor een fusie met de gemeente Son en 
Breugel mocht de situatie hiertoe aanleiding geven. “Gebrek aan consistentie in de be-
sluitvorming over de bestuurlijke toekomst van Nuenen”. Aldus de boodschap van de pro-
vincie die goed doorgedrongen is bij het stadsbestuur van Eindhoven, misschien wel zelfs 
tot ondernemend Eindhoven en de minister van Binnenlandse Zaken. Kortom zomaar 
twee voorbeelden van evident gebrek aan bestuurskracht. 3. De Nieuwjaarsboodschap 
van 1.1.2019 van burgervader Houben, waarvan hij erkent dat zijn vergelijking skatehal/
familiezwembad cynisch bedoeld was voor Eindhoven. Hij zegt dat “ het de beste vergelij-
king is om het verschil tussen de hogere en lagere klasse en de dreigende polarisatie te il-
lustreren.” Houben praat met dubbele mond. Zelf woont (de) hij aan de Dubbestraat in 
een anti-kraak boerderij van de gemeente met een huur van ca 300 euro per maand, nog 
minder dan bijvoorbeeld huurders van de woningwetwoningen aan de Voirt betalen. Een 
topsalaris met een mini-huur. Over verschil tussen de hogere en lagere klasse gesproken! 
Wie doet er nu aan polarisatie ? Houben heeft geen enkel recht van spreken! Al helemaal 
niet als blijkt dat hij helemaal niet weet waar hij over praat en zich niet verdiept heeft in de 
de werkelijke feiten over skatehal en zwembad. Letterlijk zei Houben in zijn Nieuwjaars-
speech, dat “ Eindhoven beter het zwembad De Tongelreep voor de hele regio had kunnen 
redden,dan zoveel geld te steken in een skatehal “. Thom Aussems voorzitter van de stich-
ting die Area51 ( skateboarden, BMX’n) zegt “ dat van de 7.2 miljoen die er naar de skate-
hal gaat,geen cent van de Eindhovense begroting komt . Dat is rijkgsgeld en de cofinan-
ciering komt van woningbouwcorporatie Sint Trudo en uit de exploitatie van StrijpS. Van 
een burgemeester mag je verwachten dat hij zich eerst goed informeert voordat hij goed-
koop iets gaat roepen.” En de feiten van De Tongelreep zijn dat er momenteel gewerkt 
wordt aan een totaal nieuw concept/complex van familiebad en wedstrijdbad, dat aan de 
hoogste internationale standaarden voldoet, een sieraad voor de regio. Dat is andere 
koek mijnheer Houben! Voor het overige voor hem nog een speciale Nieuwjaarswens van 
de Vrienden van Eindhoven. Laat Houben zich meer bezighouden met zijn eigen zaken en 
burgers, zoals die van park Luistruik die van alles beloofd is met verkiezingsbeloften waar-
van niets terecht is gekomen.. Of van de senioren van de locatie De Mijlpaal die onder ei-
gen beheer daar appartementen zouden mogen bouwen. Ook van deze verkiezingsbelof-
ten is niets terecht gekomen.

Jacques Leemans en Hans Pijs, Stichting Vrienden van Eindhoven

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

Buiten het bestuurlijk boekje gegaan
Burgemeester Maarten Houben heeft zich, zoals het ED vorige week al reeds meldde, in zijn 
nieuwjaarstoespraak ongepast en op basis van ongecontroleerde cijfers gericht tot Eind-
hoven. Waar hij nimmer zelf met zijn college en de coalitie ook maar enige toenadering 
naar Eindhoven heeft gezocht voor overleg om te praten over de voor- en nadelen van wel- 
of niet fuseren, roept hij nu wel op afstand aan de zijlijn en bemoeit en maakt zich druk hoe 
men in Eindhoven de extra verkregen rijksgelden voor Brainport ( het waren dus geen be-
grotingsgelden) moet besteden hetzij voor een skatehal op Strijp-S dan wel voor het zwem-
bad De Tongelreep. Hij is daarbij behoorlijk buiten zijn bestuurlijk boekje gegaan en het ge-
tuigt zeker niet een tactvol en een collegiaal en goed bestuurder te zijn in de regio. 
Voorts probeerde hij in diezelfde nieuwjaarstoespraak zich voor zijn goe-gemeentelijke in-
woners te verschonen door te stellen dat hij toch werkelijk boven de politieke partijen staat. 
Daar hebben we dan in het afgelopen jaar in en rond de discussie aangaande de voorge-
nomen fusie Eindhoven-Nuenen anders weinig of niets van kunnen merken. Maar al te 
vaak en graag, tot op drie gehouden inspraaksessies in het provinciehuis toe, bleek hij in 
zijn betogen medevertolker en woordvoerder te zijn van zijn collegeleden, de coalitiepartij-
en en het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig tegen die fusie. Noem dat maar boven alle 
politieke partijen staan en in het belang van alle inwoners van zijn gemeente te spreken. 
Het ware beter dat hij zich druk blijft maken om hetgeen er binnen zijn eigen gemeente-
grenzen reilt en zeilt en er voor alle inwoners het meest maximale voor de toekomst uit 
blijft halen. 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Janny Alberts ontvangt 
vrijwilligersprijs 2018
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2 januari ontving Janny Alberts de vrij-
willigersprijs 2018 uit handen van wethouder Ralf Stultiëns. Als vrijwilliger 
bij dorpsboerderij de Weverkeshof is zij verantwoordelijk voor de leiding 
aan de dierenverzorgers.

schrijfpieten rond Sinterklaas. Haar 
staat van dienst als een veelzijdig per-
soon in het vrijwilligerswerk, heeft er 
voor gezorgd dat men zelden tever-
geefs een beroep op haar doet.
Gedwongen door een minder wor-
dende gezondheid gaat zij het rusti-
ger aan doen.

Zij maakt ook de roosters voor de ver-
zorging en bij afwezigheid van de vrij-
willigers vervangt zij zelf. Ook de con-
tacten bij de GGD en met de dierenart-
sen zijn in haar handen. Zij belegt en 
organiseert vergaderingen als die no-
dig zijn. Janny is ook een kracht op de 
achtergrond bij de organisatie van de 

vlnr Wethouder Ralf Stultiëns, Vrijwilliger Janny Alberts, Jeugdburgemeester Joy en jeugd-
wethouder Janne. 

Vier generaties Van Welie
In het gezin van Frank van Welie, vrijwillig hoffotograaf van Lokale Omroep Nue-
nen, is het vijfde kleinkind geboren. Trotse overgrootvader Gerard van Welie is in 
1925 in Dreumel geboren en was daar gemeenteontvanger (belastingen innen 
en gelden uitbetalen). Zijn hobby is genealogie en hij woont ondanks zijn hoge 
leeftijd nog altijd zelfstandig. De overgelukkige grootvader Frank van Welie werd 
in 1954 in Dreumel geboren en woont al jarenlang met veel plezier in Nuenen. Hij 
werkt als docent bij Fontys Paramedische Hogeschool. Kersverse vader Tom van 
Welie zag het levenslicht in 1982, groeide op bij zijn ouders in Nuenen en woont 
in Eindhoven. Hij is daar filiaalleider bij Blokker Woensel. Raf van Welie, zoon van 
Tom en Amy van Welie-Hendriks, is geboren op 4 december 2018 in Eindhoven. 
Raf is de stamhouder van de vierde generatie en het vijfde (achter)kleinkind na 
nichtje Diede, zus Aimée en de neefjes Ruben en Boaz. Hettie, de vrouw van 
Frank, is als oma de spil van het gezin en al zo’n 20 jaar ‘juf Hettie’ op peuterspeel-
zaal ‘t Dwersliggertje, onderdeel van kindcentrum De Nieuwe Linde.

V.l.n.r.: Gerard, Frank en Tom. Raf ligt prinsheerlijk in het midden, nog onwetend in wat 
voor familie hij terecht is gekomen.

Gevonden autosleutel 

Bij deze wil ik u laten weten dat ik op 
zondag 6 januari  rond 12.30 uur een 
autosleutel met Opel-logo  heb gevon-
den. Deze lag in de berm langs 
het  Wettenseind in Nuenen.  Men kan 
daarover telefonisch contact met mij 
opnemen. Ans Franssen, 040-2835303.

De parochie Heilig Kruis Nuenen staat letterlijk en � guurlijk midden in de 
Nuenense samenleving. Met ruim 450 vrijwilligers, een pastoraalteam en 
deuren die voor iedereen openstaan, is de parochie Nuenen een verbinden-
de factor in Nuenen.

Pronkzitting Dwèrsklippels  
dit jaar in de tent
De pronkzittingen worden dit jaar alweer voor de negenen-
dertigste keer.  georganiseerd in Nuenen. Tonpraters, cabaret- 
en muziekacts zorgen hierbij voor een afwisselend programma. 
Na vele � jne jaren in Het Klooster zullen we dit jaar uitpakken in de tent op 
het Vincent van Goghplein. Daar zal het dak van de in stijl aangeklede Resi-
Tentie eraf gaan op zaterdagavond 23 februari en zondagmiddag 24 februa-
ri. De zaterdagavond start om 20.00 uur en nadat we rond 23.30 uur het pro-
gramma afsluiten gaat het feest tot 1.00 uur door. Op zondagmiddag 24 
februari is er een matinee uitvoering van dit geweldige pronkzitting spekta-
kel. Het programma start dan om 14.00 uur en duurt tot 17.30 uur met even-
eens een aansluitend muziekfeest. 

Net als ieder jaar komen de beste ar-
tiesten van de pronkzittingswereld 
naar Nuenen  Zo zal de Helmondse 
winnaar van de Keienbijters 2018 Rob 
Scheepers in onze ton komen schitte-
ren. Neemt Jorlan Manders uit De Mor-
tel, die De Goeie Toon won, een gewel-
dige buut mee naar Nuenen. En ook 
Erik Mulder, die al meerdere keren fina-
leplaatsen wist te behalen, komt laten 
zien wat hij in huis heeft. “Huisvriend” 
Rob Scheepers uit Sterksel zal dit jaar 
voor de allerlaatste keer in onze Nue-
nense ton te zien zijn. Rob sluit het ko-
mende seizoen zijn tonpraters carrière 
af zodat hij zich daarna volledig op zijn 
theatertours kan richten. Een speciale 
gebeurtenis die je niet mag missen.
Al dit tonpraters geweld wordt afge-
wisseld met cabaret en muziek. The 
blue stars brengen Brabants cabaret 
met een zweem van vroeger en een 
knipoog naar vandaag. Een feest der 
herkenning aangezien oude bekende 
Harry Sijbers en Rob Verschuren dan 
samen op het podium staan. Ze bren-
gen een mix van cabaret, ondersteund 
door muziek met een kwinkslag. Ap-
plaus Amusement staat voor fris, pikant 
en kleurrijk amusement van deze tijd. 
Deze groep van Helmondse twintigers 
geeft een scherpe analytische blik op 
de dagelijkse beslommeringen waar-
mee Applaus op verassende, muzikale 
en humoristische wijze de spreekwoor-
delijke spijker op de kop slaat.

We zijn ook erg nieuwsgierig naar de 
spectaculaire bijdrage waarmee de 
Oud Prinsen ons dit jaar verrassen. Met 
hun oogverblindende, muzikale maar 

vooral hilarische optredens van de af-
gelopen jaren in ons achterhoofd be-
loofd het weer een van de hoogtepun-
ten van de avond te worden. Mirte Pe-
ters neemt de presentatie voor haar re-
kening en zoals ieder jaar zullen de 
Blaospoepers de sfeer erin houden.

Kaarten voor deze onvergetelijke  pronk-
zittingen kosten €12,50 en kunnen wor-
den besteld via www.dwersklippels.nl



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

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

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

te koop

Een  selectie van de woningen welke wij hebben verkocht in 2018!

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl
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Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

Podotherapie Daphne Hoebink
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Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen

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.

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 
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Gerwen ZO!      
biedt méér dan mooie huizen
Bijna alle kopers van dit nieuwbouwplan te Gerwen waren eind december 
aanwezig voor de presentatie van de ontwerpen voor het openbaar gebied. 
Wegen, parkeerplaatsen, inrichting en vooral veel groen is door ingenieurs-
bureau Jens en landschapsarchitect Chris van Grinsven vorm gegeven. In 
concept, want inspraak is een van de paradepaardjes van Gerwen ZO!.

boerderij maar ook een sierpeer, serin-
genboom, krentenbomen en knotwil-
gen gaan het openbaar gebied aankle-
den. Het gebied tussen de wijk en de 
sportvelden wordt een domein voor 
opgroeiende jeugd maar ook voor de 
wandelaar en recreant. Het parkje bij 

‘Blij verrast’ was de reactie van veel ko-
pers. Gebakken straatklinkers in meer-
dere kleuren, het handhaven van de 
grote bestaande eiken, plus veel nieu-
we bomen, struiken en planten. Veelal 
gebaseerd op wat er vroeger ook ge-
plant werd. Een notenboom bij de 

Mooie kerstopbrengst   
voor Voedselbank Nuenen
Op zondag 23 december was het weer traditiegetrouw de jaarlijkse ‘borrel 
rondom de kerstboom’ bij Café Ons Dorp.

Afgelopen week hebben wij de op-
brengst van deze middag, € 250,- over-
handigd aan Ferd Gerichhausen, secre-
taris van de voedselbank. Na het plaat-
sen van een bericht hierover op de so-
ciale media kregen we een mooie 
reactie. Stefan Willems, van GJ Perso-
neelsdiensten, gaf aan dit gebaar nog 
meer kleur door het bedrag te verdub-
belen. In totaal is er dus € 500,00 opge-
haald voor de Voedselbank Nuenen. 
Via deze weg willen wij iedereen die 
een bijdrage heeft geleverd en in dit 
geval  nog even extra Stefan Willems 
van GJ Personeelsdiensten, bedanken 
voor hun bijdrage.

Dat het voor iedereen een heel mooi 
2019 mag worden.  

Café Ons Dorp 

Een gezellig samenzijn om elkaar fijne 
feestdagen te wensen onder het genot 
van een drankje. Er werd glühwein uit-
gedeeld, men kon marshmallows ver-
warmen boven de vuurkorf en een per-
soonlijke kerstwens in de kerstboom 
hangen. Hoewel dit alles kosteloos was 
werd er wel een vrijblijvende bijdrage 
gevraagd voor de Voedselbank Nue-
nen. Deze instantie zet zich in voor 
onze medemens die het wat minder 
breed heeft en voorziet hen van weke-
lijkse voedselpakketten. Een gebaar 
richting deze organisatie, wetende dat 
het op de juiste plaats terecht komt, is 
een prima kerstgedachte menen wij.

- CAFÉ - 

Cursus Moestuinieren 
bij Tuincentrum 
Soontiëns
Dit jaar organiseert Tuincentrum 
Soontiëns voor de vijfde keer een 
cursus ‘Moestuinieren’ voor ieder-
een die zijn of haar eigen groenten 
wil leren kweken. De cursus bestaat 
uit drie workshops en vindt plaats 
op zaterdagmiddag 26 januari, 9 
maart en 6 april. 

In deze cursus leren deelnemers alles 
wat ze moeten weten voor een suc-
cesvolle moestuin: van zaaien, bo-
dembewerking en gereedschap tot 
planten en verzorgen. Het uitgangs-
punt is biologisch kweken, zonder ge-
bruik van chemische hulpmiddelen. 

De workshops zijn een combinatie 
van theorie en praktijk, met ruimte 
om zelf te oefenen en vragen te stel-
len. De workshops zijn geschikt voor 
beginners, maar ook voor hen die al 
langer een moestuin hebben en op 
zoek zijn naar meer achtergrondinfor-
matie. 
 Meer informatie: tel. 040-2811339 of 
www.tuincentrumsoontiens.nl 

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Het gilde in beweging. Sinds de ‘ontwaking’ van de Sint 
Antoniusschut Eeneind-Opwetten in 1935 is de rol van het eeuwenoude 
gilde meer op het sociale aspect komen te liggen en niet meer op de be-
scherming van de bevolking. Zo speelde het een grote rol bij de oprichting 
van vele dorpsactiviteiten, zoals de wijkraad, carnavalsvereniging De Riefels, 
de Ezeltjesdag en de bouw van de Sint Antoniuskapel. En ook vandaag de 
dag floreert het gilde als nooit tevoren!
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 266.

de wijktoegang wordt ingericht voor 
ouders met kleintjes.

Verrassend was het idee om zitbanken, 
staptegels en speelgelegenheden uit 
te voeren met de bewerkte stammen 
van de voor het plan gekapte bomen. 
Het idee om een boomhut als speel-
toestel te maken, viel ook in goede aar-
de bij de toekomstige bewoners. Ook 
zijn er plannen voor een of meerdere 
vogelappartementen in het park, en 
een insectenwand van oude boom-
stammen.
Het plan wordt de komende maanden 
verder uitgewerkt waarbij de bewo-
ners zelf een keuze kunnen maken uit 
de hagen die naast de grenzen van 
openbaar en privégebied geplant 
gaan worden. Er bleek veel interesse in 
de beoogde hoogte van die hagen. 
Het antwoord van de ontwikkelaar 
stelde dat dat van de bewoners zelf af-
hangt als ze de heg aan het knippen 
zijn. Kortom, het bouwteam kan aan 
de slag met alle wensen en suggesties 
die ingediend werden. Een succesvolle 
avond van een bouwplan wat in 2019 
in zijn geheel gereed zal komen. Voor 
meer informatie, bezoek de website 
van Gerwen ZO!: www.gerwenzo.nl 

Pim van der Linden verkozen 
tot Young Talent in Nuenen 
Tijdens het Nieuwjaarsgala van ondernemersvereniging OCN heeft Pim van 
der Linden van A2B security de Young Talent Award gekregen. Pim werd verko-
zen door een stemming onder een vakjury en onder de aanwezigen in de zaal. 

Foto LAVFotografie

 

Alle drie genomineerden Paul Rooijac-
kers van B&R Technisch Beheer en Ton 
Beks van Ton Beks Grond-Sloopwer-
ken & Sierbestratingen) kregen de 
kans op het podium een korte pitch te 
houden, waarna stemming de uitslag 
bepaalde. 

Pim van der Linden werd met een ge-
ring verschil uitgeroepen tot winnaar. 
Tijdens deze avond werd tevens de 
Nuenense ondernemer van het jaar 
bekend gemaakt, Bart de Groof. Zie 
hiervoor het artikel op de voorpagina.

 

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



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

PUZZELHOEKWeek 2

Horizontaal: 1 rangtelwoord 6 halfedelsteen 12 vreemde munt 14 grote hoeveelheid 
16 vreemde munt 18 Europees land 21 kunsttaal 23 voorspoed 25 sprookjesfiguur 
26 kunstzin 28 vochtdeeltje 29 leger 31 Europese hoofdstad 32 blijkens de akten 
33 papiersoort 34 motorschip 35 soort hert 36 lidwoord 37 slechthorend 38 brandgang 
39 bevel 40 klantenkring 42 telegraaf restant 44 staat in Amerika 46 wapen 47 verbond 
49 heester 51 plaats in Gelderland 52 wijduit 53 honingdrank 54 plaats in Italië 57 voor 
5858 ontkenning 60ontkenning 60 zwaardwalvis 62 Engelse inhoudsmaat 63 land in Afrika

Verticaal: Verticaal: 22 man van adel 3 Romanum Imperium 4 harde val 5 seconde 7 Japanse gordel 
8 huisdier 9huisdier 9 aartsbisschop 10aartsbisschop 10 anders gezegd 11 opbrengst 13 bordspel 15 touwmateriaal 
17 herstel 19 beroep 20beroep 20 pijnlijk ongemak 22 soort hond 24 Nederlandse provincie 27 beroep 
29 hoofd van een vrouwenklooster 30hoofd van een vrouwenklooster 30 narcosemiddel 39 rubbersoort 41 naar beneden 
43 motief 45 strijdperk 48strijdperk 48 land in Azië 50land in Azië 50 gast 52 hoogte 55 plaats in Overijssel 56 vat 
59 bijwoord 61 boksterm

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

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

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

Oplossingen wk 1
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

REKENMACHINEREKENMACHINE

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.

AANVAL
ADREM
CAMERAVOERING
CAMPER
CERES
DISKETTE
ENTING
ESCORT
FOLDER
FOSFORDAMP
GRONDSLAG
HALMA
HAREM
INVLOED
KERMENKERMEN
KLOOSTERSCHOOLKLOOSTERSCHOOL
KORHOENKORHOEN
KORPSKORPS
KROEGKROEG
LAMSVELLAMSVEL
LAVENLAVEN
LEGSELLEGSEL
NAGAAN
OEVERLOPEROEVERLOPER
OKTOBER
OPGELD
PALEISMUURPALEISMUUR
PAMPA
PAVANE
PIKORDE
RAKET
RATIO
RIKKETIK
SCHAAK
SPONSORCONTRACTSPONSORCONTRACT
STEEK
TERRAS
TROEL
UITEN
VACHT
VOUCHER
WORTEL

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

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

4 8
3 1 9

7 1 4
2 3 5 7
8 4 5

5 8 1 6
6 1 7
2 9 5
8 9

Sudoku

week 52, Dhr. / Mw. C. Franx, Nuenen.

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

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

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

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.

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

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

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.

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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.

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.

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

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

Gipsyjazz in De Stam

Gerwenaar Paulus Schäfer    
op podium met Dario Napoli Trio
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer uit Gerwen heeft het Italiaanse Dario Napoli Trio 
uitgenodigd om samen met hem op te treden. Dit concert in de serie Paulus Schä-
fer Invites is maandagavond 21 januari in De Stam in Gerwen. 

Dario Napoli uit Italië komt met zijn trio naar Gerwen: 21 januari...(foto Dario Napoli)

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. 

Kaarten reserveren
Paulus Schäfer uit Gerwen speelt samen 
met de drie topgitaristen uit Italië 21 ja-
nuari aanvang 20.00 uur in concertcafé 

De Stam in Gerwen. Kaarten à tien euro 
kunnen gereserveerd worden op info@
sintimusic.nl of  via SintiMusic 06 8193 
5569.
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Gert-Jan Hendrikx RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Geldrop-Mierlo
  en Nuenen c.a.   en Nuenen c.a. 

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

ADVERTORIAL

“Met deze foto’s heb ik mijn zus weer een beetje terug!”
Wat was mevrouw dankbaar toen ze alsnog de digitale bestanden kon 
inzien van haar zus, die plotseling was overleden. Deze stonden in een 
beveiligde online omgeving en waren zonder wachtwoord niet toeganke-
lijk voor de familie en vrienden. Haar familie had het hoofd gebroken over 
mogelijke wachtwoorden, die het allemaal niet bleken te zijn. 

Gelukkig kwam dit probleem ter spra-
ke tijdens ons huisbezoek en konden 
we mevrouw attenderen op de orga-
nisatie Digitale Nazorg. Met hun hulp 
kwamen de bestanden wel beschik-
baar, zodat ze ook nog een aantal foto’s 
kon gebruiken voor de ceremonie. 

Wie kent uw wachtwoord?
We brengen allemaal steeds meer tijd 
online door. Daardoor is een groot 
gedeelte van onze levensgeschie-
denis inmiddels gedigitaliseerd. Dus 
geen dozen meer met administratie 
en losse foto’s maar alles in mapjes op 
onze computer of in de cloud, vaak 
beveiligd met zo’n wachtwoord. Maar 
kent iemand in uw naaste omgeving 
uw wachtwoord eigenlijk ook, in het 
onverhoopte geval dat u zelf niet 
meer in staat bent om deze bestan-
den te openen? 

Digitale Nazorg helpt
Het gebeurt regelmatig dat we bij 
ontredderde familieleden zijn, die 
voor de ceremonie of voor het 
gedachtenisprentje een foto willen 
gebruiken waar ze niet bij kunnen. 
Of dat ze inzage willen in documen-
ten of contracten, die online bewaard 
worden. En het komt ook voor dat 
nabestaanden antwoorden willen nabestaanden antwoorden willen 

op vragen rondom een plotseling 
overlijden. Inzicht in het gebruik van 
apparatuur, online diensten en internet-
gebruik door de overleden dierbare 
in de periode voorafgaande aan het 
overlijden, kan dan mogelijk helpen. 
Bij deze vragen schakelen wij altijd 
de collega’s van Digitale Nazorg in. 
Zij handelen alles op een betrouw-
bare en respectvolle wijze voor u af.

Wat wilt u eigenlijk met uw digitale 
erfgoed?
Wie krijgt straks toegang tot uw online 
bestanden? Wilt u digitaal voortle-
ven of juist niet? U kunt uw wensen 
vastleggen in ons online document 
www.vdstappen.nl/uitvaartwensen 
of het document kosteloos opvragen 
op telefoonnummer 040 2861383. 
Zo zorgen we er samen voor dat 
straks naar uw wens uw digitale erf-
goed betrouwbaar en respectvol 
wordt afgehandeld.

Wij wensen u een mooi en gezond 
2019, zowel off- als online!

#2 KWIEK slalommen

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?

len waarbij deze afwisselend links en 
rechts worden gepasseerd. Ook met 
de rollator is het mogelijk om deze sla-
lom te oefenen. Probeer tijdens het 
slalommen de palen niet te raken en 
uw loopsnelheid te behouden. 

Aan de linkerkant van Restaurant de 
Bengel in Nuenen staan een reeks 
paaltjes. Tijd om te slalommen! Wist u 
dat de slalom de oudste wedstrijd-
vorm is in de skisport? Bij het slalom-
men gaat u zigzaggen tussen de rij pa-

fysiotherapie •

Er zijn binnen de PVGE een aantal wandelclubs. Zowel de dag waarop wordt 
gewandeld als de afstand van de wandeling is bij iedere club anders. ‘De 
Doorlopers’ wandelen op de eerste donderdag van de maand een afstand 
van 18 km. Wij verzamelen om 9 uur ’s morgens bij de H. Clemenskerk in 
Nuenen. We gaan dan met enkele auto’s naar de startplaats van de wande-
ling. Die is meestal niet verder dan 30 km van Nuenen. 

We wandelen in de natuur over bospa-
den en landwegen. Zo’n wandeling 
wordt bij toerbeurt uitgezocht en 
voorgelopen. We drinken onderweg 
de koffie of thee die we zelf meene-
men en eten ook onze lunch ergens 
langs het pad op. Na afloop van de 
wandeling wordt er nog wat gedron-
ken en nagepraat in een cafeetje. Hebt 
u ook zin om zo een dag lekker buiten 
te zijn en te bewegen? Nieuwe leden 
zijn welkom! Om kennis te maken met 
ons kunt u natuurlijk een keer vrijblij-
vend meewandelen. Wij gaan op 7 fe-
bruari in de buurt van Aalst wandelen 
en op 7 maart in de buurt van Eersel. U 
kunt zich opgeven voor een wande-
ling of verdere informatie vragen bij: 
Kees Walraven 040 2833197 of Tineke 
Borstlap 040 2834493.

Nieuwe krantenknipselboeken 
bij Heemkundekring Lieshout
Heemkundekring ’t Hof van Liessent werkt al jaren aan een reeks kranten-
knipselboeken met nieuwsberichten over Lieshout en Mariahout vanaf 
1881. Wederom zijn twee delen verschenen en wel deel 25 en 26, met dank 
aan Arnold Bevers die de nieuwsberichten verzamelde. 

prooi aan de sloophamer en Lieshout 
kreeg een sigarenfabriek. Dit en nog 
veel meer kunt u lezen in deze boeken 
die voor € 9,50 per stuk te koop zijn in 
het Heemhuis aan de Dorpsstraat nr. 
13 in Lieshout. Koopt u de twee delen 
tegelijk dan betaalt u slechts € 16,00. 
Ook de delen 1 tot en met 24 zijn nog 
verkrijgbaar. Vanaf 9 januari is ons 
Heemhuis weer geopend op woens-
dagochtend en dinsdagavond. 

Deel 25 bevat krantenartikelen vanaf 1 
juli 1958 tot en met eind maart 1959. 
Deel 26 gaat hierop verder met nieuws 
van april 1959 tot en met december 
1959. In deze twee delen is weer een 
mooi tijdperk geschiedenis van Lies-
hout en Mariahout vastgelegd. Piet 
Damen fietste de tour de France en de 
zandwegen in het buitengebied wer-
den vervangen door verharde land-
bouwwegen. Café Coppens viel ten 

Voetbalelftal 1957-1958

 Slipjacht: achter de meute honden aan

Chique jagen zonder schieten
Wie van paarden, honden en jagen houdt kan zaterdag aanstaande zijn 
hartje ophalen in Nuenen. Rond elf uur is het 12 januari verzamelen gebla-
zen bij hotel-restaurant de Collse Hoeve in Nuenen-Eeneind. Daar worden 
de paarden uit de trailers gehaald en worden zo’n uurtje later de jachthon-
den losgelaten. Na een hoornsignaal gaan de amazones en ruiters achter de 
meute jachthonden aan.

Die honden jakkeren op hun beurt 
achter een geurspoor aan van een in 
het wild levend dier, bijvoorbeeld 
een vos. Het is geen echte vossen-
jacht, want de honden worden ge-
fopt. Het geurspoor is eerder getrok-

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

 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 far voor-
bij en zal de Helmondse sopraan Bren-
da van Hoof verschillende nummers 
met het orkest zingen. Uiteraard ont-
breekt de traditionele ‘uitsmijter’ de 
Radetzkymars ook niet op de playlist. 
Na afloop 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 slui-
er opgelicht van de Helmondse Maes-
tro, de muzikale ‘strijd’ tussen promi-
nente Helmonders die op 18 mei in het 
Speelhuis plaatsvindt. De eerste kandi-
daat-dirigent krijgt zijn/haar dirigeer-
stokje overhandigd tijdens het concert.

Zondag 13 januari, aanvang 11.00 uur
Nieuwjaarsconcert HMC 
Scalazaal (Steenweg Helmond)
Gratis toegankelijk
www.helmondsmuziekcorps.nl

De deelnemende amazones en ruiters 
nemen het er wel van, ze drinken al bij 
de start een borrel, onderweg is er een 
sherry/portstop en na afloop wordt er 
onder het genot van wat gerstenat nog 
gezellig nagekeuveld en nagetafeld.

Foto’s schieten…
Zaterdag 5 januari waren de TripleB 
Hunters, een besloten club met domi-
cilie in Oud-Turnhout, in actie in en 
rond Gerwen en daar werden plaatjes 
geschoten door fotograaf Cees van 
Keulen. Hij legde de start van het jacht-
spel op het kerkplein in Gerwen vast. 
En 12 januari krijgen liefhebbers van 
een slipjacht alle kans om dit schouw-
spel van dichtbij te volgen en bijvoor-
beeld al meefietsend foto’s te maken. 
Tip: spectaculaire beelden zijn zeker te 
maken op het Dak van Brabant bij De 
Gulbergen. 

Wandelen met de PVGE 

25ste Gerwense 
Boekenmarkt 
Drumfanfare Jong Leven organiseert 
voor de vijfentwintigste keer de in-
middels bekende Gerwense boeken-
markt. De praktijk heeft bewezen dat 
de vierentwintig voorgaande mark-
ten in een duidelijke behoefte heb-
ben voorzien. Welnu, boekenliefheb-
bers, goed nieuws voor u. Op zondag 
27 januari zal deze boekenmarkt 
weer gehouden worden!

Duizenden boeken heeft de Drumfan-
fare weer verzameld. Boeken van de 
meest uiteenlopende kwaliteit en in-
houd. Vele stalletjes staan in de diverse 
zalen geplaatst met daarop keurig ge-
rangschikt het genre boeken zoals: kin-
derboeken, hobbyboeken, romans, de-
tectives en nog veel meer. Maar ook 
LP’s, CD’s en puzzels zijn er te vinden! In 
de verwarmde zalen kunt u op uw ge-
mak uw keuzes maken en tevens ge-
nieten van een kop koffie of frisdrank. 
De toegang is gratis en voor betaalba-
re prijzen kunt u prachtige boeken ko-
pen. De opbrengst van deze markt 
komt volledig ten goede aan de vereni-
ging. Zo kunnen zij investeren in de 
aanschaf van nieuwe instrumenten, 
nieuwe uniformen en de muziekoplei-
dingen van de jeugdleden.

Op zondag 27 januari is iedereen vanaf 
10.00 uur welkom! De boekenmarkt 
duurt tot 15.00 uur.
Locatie: D’n Heuvel 11 in Gerwen.  
U bent van harte welkom!
Voor meer informatie: secretariaat@
drumfanfarejongleven.nl 

 Gerwense 

ken door een ingehuurde sliptrekker 
en er wordt ook niet echt op een vos 
geschoten. Deze traditionele jacht is 
theaterspel. 

Over Dak van Brabant
Het jachtveld trekt over akkers en wei-
landen, door bospercelen en over heu-
vels, in dit geval over het Dak van Bra-
bant nabij golfterrein De Gulbergen, 
met 60 meter de hoogste ‘berg’ in onze 
provincie. De beloning voor de hon-
den is wel navenant: aan het einde van 
de laatste etappe, hier run genoemd, 
ligt een vermomde vos, meestal een 
koeienpens, te wachten. 
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

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.

Donderdag 24 januari
09.30 uur FOTO’S (gratis bijeenkomst)

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 24 januari
14.30 uur Cultuur Overdag - 
Carolien Devilee (fi lmmuziek) 

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

Zondag 27 januari 
10.00-15.00 uur Boekenmarkt

Drumfanfare Jong Leven Gerwen
Gemeenschapshuis d’n Heuvel in Gerwen

Zondag 20 januari
14.00 uur Koffi econcert 
door Erik Verhoef (gitaar) 

in de Heuvel Gerwen

Zondag 20 januari
15.30 uur Sunny Blues Nuenen 

met Little Boogie Boy
Café Schafrath

Woensdag 23 januari t/m 
zaterdag 2 februari

Nationale voorleesdagen 
Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen

Zaterdag 26 januari
11.30-12.00 uur Voorlezen in de Bibliotheek

uit Een huis voor Harry
in de Bibliotheek in Nuenen

Donderdag 17 januari
09.30 uur Digitale Nalatenschap

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

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

Zaterdag 19 januari
19.40 uur Bonte Avond CV De Wetters

Nederwetten

Zaterdag 12 januari
11.00 uur Slipjacht

Nabij hotel-restaurant de Collse Hoeve

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 Fietsverslag in Myanmar door Lu-

cas Harms en Margriet Bakx. 
Den Heuvel in Gerwen.

Woensdag 16 januari
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

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

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

Vrijdag 11 - 18 - 25 januari 
20.00 uur Rikken bij de 

supportersclub RKSV Nuenen
Clublokaal 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:
Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.

Elke zaterdag: 

Elke zondag:
09.00 uur WSV-wandeling. Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 Nuenen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 12 januari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker J. Deckers.
Zondag 13 januari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Dec-
kers.

Misintenties 
Zaterdag 12 januari 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart en familie. 
Zondag 13 januari 11.00 uur: Riet Vroo-
men - Beutener; Jeanne Straathof - 
Scholtes; Loek en Herman Kappelhof - 
Lemmens; Tiny Matthijsse - Lemmens; 
Marie-Anne Koster - Schulten; Piet Saris 
(vanwege verjaardag); Annie Molenaar 
- van Happen; Gerardus Kluijtmans; 
Riky van Rooij - Schellekens; Guido 
Landman; Hendricus en Petronella 
Klomp - Relou en Peter; Gerard Gies; 
Frans van Oorschot; Lau Leenders (van-
wege sterfdag).

Mededelingen
In onze parochie is overleden Ad van de 
Rijt, Zuster Celinehof 6. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 januari 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties 
Koen Smeets; Sjef en Lena Saris - Swin-
kels; Riek van der Putten - Sanders.

Mededeling
De totale opbrengst van de Driekonin-
gen-collecte van vorige week voor 
zuster Bonnie bedroeg € 140,40. 
Alle gevers heel hartelijke dank.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 januari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van Eck. 

Misintenties 
Jan van der Loo; Ilse Renders en Piet 
Renders; Gerard van Mook.
 
Mededeling
De extra collecte in Nederwetten voor 
onze missionarissen Leo Joosten en 
zuster Boni heeft een mooi resultaat 
opgeleverd: € 132,80.
Hartelijk dank hiervoor.

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

Zondag 13 januari, kerkelijk werker 
Pieter Flach voorgaan. U bent van har-
te welkom om deze dienst met ons 
mee te vieren!
Tijdens de dienst zullen ambtsdragers 
worden losgemaakt en nieuwe zullen 
hun rol aanvaarden.
Voor kinderen van de basisschool zal 
er kindernevendienst zijn.
De collecte is voor het Diaconaal werk 
Nuenen.
 
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 10 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 11 januari. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Hyginus, paus en 
martelaar. 

Zaterdag 12 januari. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 10.00 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 13 januari. Eerste zondag na 
Driekoningen; Feest van het Heilig 
Huisgezin. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. 
Maandag 14 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar; ge-
dachtenis van H. Felix, martelaar. 
Dinsdag 15 januari. 18.30 uur H. Mis, H. 
Paulus, eerste kluizenaar, belijder; ge-
dachtenis van H. Maurus, abt. 
Woensdag 16 januari, 07.15 uur H. Mis, 
H. Marcellus I, paus en martelaar.

Helleborus 
weekeinde met 
Kerstrooszondag
De eerste officiële openstelling van de 
tuinen in 2019: aandacht voor planten 
en struiken die vroeg bloeien. Een on-
gelooflijk feest aan kleuren en geuren. 
De donkere aarde raakt bedekt met 
witte sneeuwklokjes, Helleborus ori-
entalis (de kerstroos ) bloeit in veel tin-
ten en de toverhazelaar (Hamamelis) 
en Chimonanthes betoveren mens en 
dier (bijzonder detail: de mot is nu de 
belangrijkste gast voor de bestuiving!). 
En als het buiten koud is, wordt het 
binnen in het Tuincafé twee keer zo 
gezellig en warm.

Zaterdag 16 en zondag  17 februari
11.00-17.00 uur Helleborusweekeinde 
met Kerstrooszondag. 
De Walburgtuinen, Boord 64 Nuenen.

Computercafé Nuenen 
voorjaar 2019
Het Computercafé van SeniorWeb en bibliotheek Nuenen start komende 
week weer met een nieuwe reeks presentaties en workshops. De bijeenkom-
sten in het cursuslokaal in de bibliotheek (Jhr. Hugo van Berckellaan 18) vin-
den plaats op donderdagochtenden. Om 9.00 uur is de deur open en staat 
de ko�  e klaar. Stipt om 9.30 start de presentatie, halverwege is er weer kof-
� e of thee en om ongeveer 11.30 uur is het einde.

Donderdag 17 januari: 
Digitale nalatenschap
Wat laat u allemaal op internet achter 
bij overlijden en hoe kunnen nabe-
staanden bij uw belangrijke gegevens 
komen. We laten u zien wat u zelf van 
tevoren dient te regelen en wat nabe-
staanden achteraf kunnen doen.

Donderdag 24 januari: Foto’s
In het kader van de landelijke Senior-
Web Open Week dit keer een gratis 
bijeenkomst.
Drie korte presentaties op het gebied 
van fotografie, namelijk over Fotobe-
werking, over Fotoalbums maken en 
over Wenskaarten maken.

Donderdag 31 januari: Linux Mint
Blaas uw oude PC nieuw leven in door 
er het besturingsprogramma Linux 
Mint op te installeren.
Het programma is gratis, veilig en stelt 
weinig eisen aan de PC, dus uitermate 
geschikt om op een oude Windows XP 
of Vista PC te installeren.

De resterende presentaties in fe-
bruari en  maart zijn:
7 februari: Greenscreen (foto en film 
op andere achtergrond)
14 februari: Snijplotter (etsen van gra-
zen en bedrukken van textiel)
21 februari: Werken in de Cloud
28 februari: Muziek op de PC
14 maart: WhatsApp
21 maart: Casten en Streamen
28 maart: Digitaal op vakantie

Uitgebreide informatie vindt u op 
seniorwebnuenen.nl/computercafe

U hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden: u loopt gewoon binnen, be-
taalt € 4,- voor presentatie en koffie en 
luistert naar de presentatie waarbij u 
ook meteen vragen kunt stellen. In het 
geval van een workshop kunt u zelf ac-
tief meedoen.
De onderwerpen van de drie bijeen-
komsten in januari zijn:

Vogelcursus 
Vogelwerkgroep 
Welke vogels hoor en zie ik in mijn 
tuin? Welke vogel is dat in mijn tuin 
met die stropdas op zijn borst? Wie 
zingt er zo mooi op de dakrand 
vroeg in de ochtend terwijl ik wak-
ker word? Zijn dat vragen die jij je-
zelf ook wel eens stelt? 

Als je meer wilt weten over de vogels 
in je directe omgeving kun je dit voor-
jaar deelnemen aan de Vogelcursus 
voor beginners die door de Vogelwerk-
groep van IVN-Nuenen wordt georga-
niseerd. 
De cursus bestaat uit zes theorie-avon-
den en drie excursies. De lesavonden 
vinden plaats in de IVN-ruimte in Het 
Klooster en zijn op dinsdag 19 maart, 2 
april, 16 april, 30 april, 14 mei en 28 
mei. De wandelingen vinden plaats op 
zaterdag 13 april, 11 mei en 1 juni in 
natuurgebieden in de omgeving. De 
avonden en wandelingen worden be-
geleid door vogelkenners van het IVN-
Nuenen die je graag enthousiast ma-
ken voor de wondere vogelwereld. Zij 
helpen je met het herkennen van vo-
gels aan hun vorm, geluid en vlieg-
beeld. Ook laten zij je kennis maken 
met onder andere biotopen, vogeltrek 
en gedrag van vogels. Er is plaats voor 
20 deelnemers. 
De kosten van de cursus bedragen € 40 
p.p. Aanmelden graag voor 15 februari 
via e-mail bij Wim Hallink, e-mail: IVN-
Nuenen@live.nl  
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Kleurrijke ToerClub    
met snert het nieuwe jaar in
ToerClub Nuenen is het nieuwe jaar traditioneel gestart met de jaarlijkse ‘snerttocht’. 
Op Drie Koningendag, 6 januari, werd de nieuwjaarsborrel genoten met snert en 
roggebrood met spek vooraf. Met een temperatuur van rond de vijf graden boven 
nul kwamen de dappere dames en heren van TC Nuenen bij elkaar op straat bij 
Schafrath. Na vele handjes geschud te hebben ging een peloton van een kleine zes-
tig vrouw/man even na tienen van start, richting Stiphoutse bossen en verder rich-
ting Mariahout. Na ruim twintig kilometer brede paden en single tracks kwam de 
kleurrijke groep uit op Vressel in de gemeeente Meijerijstad voor de glühwein, cho-
comel met of zonder slagroom en diverse verantwoorde lekkernijen. Daarna ging 
 het via Stad van Gerwen naar Nuenen, waar de toerrijders moe maar voldaan bij 
Schafrath een plekje zochten. Het is er gezellig gebleven tot in de kleine uurtjes.

Foto’s Huub Strijbos

Zwemmers Z&PV Nuenen 
sterk rond jaarwisseling
In de afgelopen weken hebben de zwemmers van Z&PV Nuenen bij meerde-
re wedstrijden hun klasse laten zien. Vlak voor de kerst bij de Open Neder-
landse Kampioenschappen, tussen kerst en oud-en-nieuw bij de Friendship 
swimmeet en afgelopen weekend bij het 4e deel van de solo competitie.

Susan Teijken en Robin op. Daarnaast 
greep de dames estafette zilver op de 
4x50vrij en goud op de 4x50wissel.

Solo deel 4
En na de wedstrijden in andere baden 
mocht het team afgelopen zondag in ei-
gen bad het water in. Dat dit altijd helpt 
was te zien aan het grote aantal nieuwe 
toptijden. Zo wist Kim Geraets (2008) op 
4 afstanden haar PR aan te scherpen, 
iets wat Charlotte Hoogendoorn (2002), 
Julie van Nispen (2008), Marloes van 
Opstal (2002) en Arlyn Schouten (2009) 
ook wisten te bereiken.
 Al met al mooie voortekenen voor ko-
mende zondag. Dan nemen de zwem-
mers uit Nuenen het in de 2e ronde 
van de verenigingscompetitie op te-
gen onder andere de rechtstreekse 
concurrent voor promotie ZVVS uit 
Vlaardingen. De eerste ronde was het 
team uit Vlaardingen zo’n 14 seconden 
sneller, een achterstand die te over-
bruggen zou moeten zijn.

ONK kortebaan
In het weekend voor de kerst was de 
ploeg uit Nuenen met 16 zwemmers bij 
de ONK kortebaan in Tilburg. Daarbij 
kroop Richenne Zeebregts met 1.00.31 
weer wat dichter naar de minuutgrens 
op de 100m vrij en wist Robin Goossens 
op zowel de 50, 100 als 200m school-
slag sneller te zwemmen dan ooit.

Friendship Swimmeet
Tussen kerst en oud-en-nieuw neemt 
een groep zwemmers traditiegetrouw 
deel aan een grote 3-daagse wedstrijd 
in Maastricht. Dit jaar waren er 15 
zwemmers die afzakten naar Limburg 
en daar in series en finales aan de start 
verschenen. Gijs van Leeuwen en Bart 
Cooymans tekende daarbij ieder voor 5 
persoonlijke records, Milan Meurs en 
Flore Meulendijks zelfs ieder voor 7 PR’s.
Op het gebied van medailles leverde 
het toernooi 2x goud voor Merel Phaff, 
zilver en brons voor zowel Milan als 
Ruud van Heerbeek en brons voor 

Naar Hoogerheide 
met de Nuenense 
Wielervrienden
Op 27 januari start het wielerseizoen 
voor de Nuenense Wielervrienden. 
Hoogerheide is de bestemming, de 
geboorteplaats van Mathieu van de 
Poel, waarop dit veldrijdseizoen geen 
maat staat. Al meer dan 20 wedstrijden 
won hij waarin hij zijn opponenten tel-
kens weer veruit de baas was. 
In Hoogerheide, een week voor het WK 
veldrijden in het Deense Bogense, zal hij 
ongetwijfeld opnieuw zijn grote vorm 
tonen en zijn tegenstanders laten zien 
dat hij de grootste kandidaat is om we-
reldkampioen te worden. Deze titel werd 
vorig jaar, toen hij ook in grootse vorm 
verkeerde, weggekaapt door de Belg 
Wout van Aert, zijn belangrijkste tegen-
strever op het WK. Andere kanshebbers 
in Hoogerheide zijn Lars van der Haar, 
die steeds beter in vorm komt en Corné 
van Kessel, die een sterk seizoen rijdt. 
In Hoogerheide gaan ook de dames 
van start met opnieuw een grote kans 
op Nederlands succes. Marianne Vos 
bijvoorbeeld, leidster in de stand van 
de wereldbeker. Met Annemarie Worst, 
Lucinda Brand en Denise Betsema als 
belangrijke kanshebbers om in Hoo-
gerheide en Bogense voor  de ereplaat-
sen te strijden. Belangrijkste tegen-
strever blijft Sanne Cant uit België. 
Reden genoeg om naar Hoogerheide 
te gaan met de Nuenense Wielervrien-
den om de wereldtop van het veldrij-
den aan de gang te zien. We vertrek-
ken om 10.30 vanaf café de Stam in 
Gerwen. De leden van de Wielervrien-
den kunnen gratis mee. Bent u nog 
geen lid dan betaalt u 15 euro. 
U kunt zich aanmelden bij Jan Wesen-
beek (jan.wesenbeek@gmail.com) of 
via de website van de Nuenense Wieler-
vrienden (nuenensewielervrienden@
gmail.com). 

Bart van Moorsel gekozen   
tot EMK-er van het jaar
Door John de Jong

Op de traditionele nieuwjaarsreceptie is Bart van Moorsel verkozen tot 
EMK-er van het jaar 2018.

Bij de voordracht en unanieme benoe-
ming werd Bart geprezen om zijn posi-
tieve instelling, het gedurende zijn 
20-jarige lidmaatschap van EMK ver-
vullen van diverse rollen zoals jeugd-
leider/trainer/scheidsrechter en leider 
van diverse seniorenteams, zijn stimu-
lerende- en nimmer aflatende energie 
om bij elke verbouwing een voortrek-
kersrol te vervullen, elk jaar weer alle 
teamactiviteiten aangrijpt om het EMK 
gevoel samen te beleven tijdens team-
uitjes, het Penaltytoernooi, de club-
avonden etc. Op de traditionele nieuw-
jaarsreceptie is Bart van Moorsel ver-
kozen tot EMK-er van het jaar 2018.

Bart van Moorsel EMK-er van het jaar 

Mooie start rikken 2019   
met winnaar Frits Roijakkers
Door Antoon Hurkmans

Nadat de beste wensen voor 2019 uitgewisseld waren werd er aangevangen 
met de tweede helft van het rik seizoen. In de nog altijd sfeervol versierde 
kantine en met een record aantal deelnemers een goede sfeer, wedstrijden 
op hoog niveau en een mooie winnaar was de avond weer zeer geslaagd.

Uitslag rikken 4 januari
1 Frits Roijakkers  125 punten
2 Ruud Vogels 108 punten
3 Hennie Noyen  94 punten
4 Hans de Haas   92 punten
5 Wil Marquenie  84 punten 
6 Hennie van de Velden  74 punten
7 Antoon Hurkmans  69 punten
8 Hennie van Os  67 punten
9 Mia Marquenie  65 punten
10 Peter de Louw  63 punten

Vrijdag 11 januari is weer de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen aanvang 20.00 uur en ook dan 
is weer iedereen van harte welkom om 
deel te nemen, zowel leden als niet le-
den. Nog niet geweest jammer, plan-
kenkoorts onzin.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 
Nuenen.  Voor informatie bellen naar 
06 10289797 of 06 52696828.

Opvallend is het dat de laatste wed-
strijden al voor de pauze beslissend 
zijn geweest zo ook vrijdagavond. Bij 
het inleveren van het wedstrijd formu-
lier was het Ruud Vogels die dacht met 
108 punten de beer al geschoten te 
hebben maar helaas voor Ruud dacht 
good old Frits Roijakkers hier even iets 
anders over en met 125 punten was 
het Frits die de tweede ronde inging 
met een riante voorsprong. Na een 
korte onderbreking en nieuwe inde-
ling werd de strijd voortgezet. Met 
name was het Hennie Noyen die zich 
tot het uiterste wist te verzetten, maar 
uiteindelijk met een score van 94 pun-
ten genoegen moest nemen met de 
derde plaats gevolgd door een gelijk 
waardige groep middenmoters met 
ook nog een hoge scores.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week voor Frans Foolen.

Frits Roijakkers ontvangt de felicitaties uit handen van scheidsrechter Ludo van de Berg
Foto Gerton Van Leenders

Nieuwjaarswensen bij Badminton Club Lieshout

Peter van der Tol   
vrijwilliger van het jaar
Badminton Club Lieshout is het nieuwe jaar begonnen met een gezellige 
Nieuwjaarsborrel. Tijdens deze borrel werd Peter van der Tol benoemd tot 
‘vrijwilliger van het jaar’, mocht de jeugd zich verdiepen in allerlei spelletjes 
en werd terloops Albert van Gend bedankt voor het vrijwilligerswerk dat hij 
al jaren voor de vereniging doet. Na de borrel werd er overigens nog volop 
gebadmintond

De opkomst was weer groot. Na de 
wensen werd door voorzitter Stan van 
Vijfeijken Peter van der Tol in het zon-
netje gezet. Hij staat immers al vele ja-
ren klaar als vrijwilliger voor de vereni-
ging en verzorgt onder andere de or-
ganisatie van de midweekcompetitie. 
Ook levert hij bijdragen aan de deelna-
me van de vereniging aan de Gezond-
heidsrace 2.0 én 3.0 en heeft hij in het 
verleden een bestuursfunctie bekleed. 
Kortom; meer dan voldoende inspan-
ningen om benoemd te worden tot 
‘vrijwilliger van het jaar’.

Albert van Gend
Aan het einde van de borrel werd ook 
vrijwilliger Albert van Gend nog even 
in het zonnetje gezet met een welver-
diend applaus. Albert verzorgt immers 
ook al vele jaren de voorzieningen om 
überhaupt te kunnen badmintonnen. 
Geheel belangeloos (Albert is geen of-
ficieel lid van de vereniging) maakt Al-
bert op iedere speeldag voor de spor-
ters de sporthal ‘speel-gereed’. Of er nu 
een door-de-weekse-speelavond is, of 
een zondagse-wedstrijddag maakt 
hem niet uit. 

Albert van Gend werd met een mooi ap-
plaus bedankt voor zijn belangeloze hulp

Minder sterke 
groei Eindhoven 
Airport in 2018 
Met een kleine 6% stijging in aantallen 
vliegbewegingen groeide Eindhoven 
Airport minder hard dan de jaren er-
voor, terwijl het aantal bestemmingen 
is toegenomen tot 82 in 2018. Het aan-
tal passagiers groeide in 2018 met 9% 
harder dan het aantal vliegbewegingen. 
Al eerder werd besloten de groei van 
het aantal vliegbewegingen te matigen 
naar ongeveer 5% voor 2019 en 2020.

Van kwantiteit naar kwaliteit
Met deze cijfers komt een einde aan een 
periode van sterke groei in vliegbewe-
gingen op Eindhoven Airport. Volgens 
de luchthaven past dit bij het huidige 
tijdsgewricht. “Groei is geen doel op 
zich. Het is tijd om ons meer te richten 
op kwaliteit en innovatie”, zegt Joost 
Meijs, algemeen directeur Eindhoven 
Airport NV. Hij vervolgt: “In samen-
spraak met omwonenden en alle knap-
pe koppen in Brainport Eindhoven kun-
nen we werken aan een slimme en 
duurzame luchtvaartontwikkeling die 
aansluit bij de sociaal-economische 
ontwikkeling van de regio. Onze visie is 
duidelijk maar hierbij ligt niet alleen een 
verantwoordelijkheid voor de luchtha-
ven. De hele luchtvaartsector is aan zet. 
Dus ook luchtvaartmaatschappijen, 
vliegtuigbouwers én de overheid om 
ervoor te zorgen dat we kunnen gaan 
sturen op de gewenste kwaliteit.” 
 
Bestemmingen
In 2018 kon vanaf Eindhoven Airport 
naar 82 bestemmingen worden gevlo-
gen. Nieuw in 2018 waren onder ande-
re Bratislava, Wenen en Moskou. De po-
pulairste bestemmingen vanaf Eindho-
ven in 2018 waren Alicante, Faro, Boe-
dapest, Londen Stansted en Málaga. 

Cijfers
Over geheel 2018 heeft Eindhoven Air-
port een groei van 9% gerealiseerd tot 
6,2 miljoen passagiers (2017: 5,7 miljoen 
passagiers). Het aantal vliegbewegingen 
kwam in 2018 uit op 38.642, een kleine 
6% meer dan in 2017 (2017: 36.470). De 
passagiersgroei is het gevolg van meer 
bestemmingen, frequentieverhogingen 
en een toename van de bezettingsgraad 
per vlucht. De gemiddelde bezettings-
graad over het hele jaar steeg van 155 
passagiers per vliegtuig naar 160,2. 

Rikken
Bart van Moorsel gekozen   Bart van Moorsel gekozen   Bart van Moorsel gekozen   

met snert het nieuwe jaar in



Wannes Bakx

Tandprothetische Praktijk Laarbeek, gevestigd in de Heuvel Passage in Beek en Donk, is 
gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses en het verhelpen 
van klachten bij niet-passende, verouderde of pijnlijke kunstgebitten of slechte protheses.

U in de meeste gevallen zonder verwijzing 
van een tandarts bij ons terecht kunt voor 
een nieuw gebit of een gebitsreparatie; 

Wij zijn geopend van maandag tot en met 
vrijdag én op zaterdagochtend;

Gebitsreparaties worden uitgevoerd ter-
wijl u wacht en u ondertussen geniet van 
verse koffie;

Het voor u interessant kan zijn nog dit jaar 
een afspraak te maken in verband met het 
eigen risico;

Wij samenwerken met een aantal tandart-
sen en kaakchirurgen uit de regio;

Wij een contract hebben met grote zorg-
verzekeraars en de declaraties in de meeste 
gevallen door ons verzorgd worden;

U verzekerd bent van hoogwaardige 
kwaliteit omdat we zijn aangesloten 
bij de branchevereniging en het Kwaliteits-
register Tandprothetici;

Wij graag kennismaken met u!

Wist u dat:

D.L.C. ZONWERING
Spegelt 102, 5674 CD Nuenen
Tel.: 040-2857790 
showroom dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 
overige tijden op afspraak

www.dlczonwering.nl info@dlczonwering.nl

Buitenjalouzie*Rolluiken* Windvaste  screen*

Wist u dat de zomer van 2018 de warmste was in 300 jaar ?
schaf op tijd uw zonwering aan en houd de warmte buiten

GRATIS AFSTANDBEDIENING BIJ ELEKTRISCHE BEDIENING 
*merk Somfy, aanbieding geldig tot en met 14 februari 2019

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen

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

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