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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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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

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

De beste school dichtbij

OPEN DAG 
26 januari 2019  |  09.30 - 14.00 uur

 www.commanderijcollege.nl

Nuenense basisscholen   
gaan jullie de uitdaging aan?
Elk jaar vindt in Nuenen een super gezellige Carnavalsoptocht plaats. In 
deze optocht lopen vele enthousiaste groepen en individuele lopers mee 
om elk jaar opnieuw een feestje van de optocht te maken. Helaas lopen er 
niet zoveel Nuenense basisscholen mee in de optocht terwijl we er hier 
toch genoeg van hebben in Nuenen.

Eerste Bonte Avond en   
Prinsenreceptie CV De Wetters 
CV De Wetters gaat een druk weekend tegemoet met een Bonte Avond en de 
prinsenreceptie! Op zaterdag 19 januari vindt in de MFA (de Koppel 7) te Ne-
derwetten de eerste Bonte Avond van 2019 plaats. 

De dag erna (zondag 20 januari) fees-
ten we gewoon verder met onze prin-
senreceptie. Vanaf 14.00 bent u van 
harte welkom om te komen genieten 
van een gezellige middag en natuurlijk 
om Prins Feschtivalie en zijn adjudan-
ten Crostie, Driekie en Campigna te feli-
citeren. Gedurende de middag worden 
optredens verzorgd door verschillende 
blaaskapellen, waaronder onze eigen 
Wettertetters. Daarnaast zullen onze 
dansgarde zich zoals altijd van hun bes-
te kant laten zien! 

Wij zien u dit weekend graag verschij-
nen om samen een prachtig carnaval 
bij CV De Wetters in te luiden! 

Alaaf, CV De Wetters

De deuren van onze residentie ‘Bek-
stage’ gaan om 18. 30 uur open voor 
een avondvullende programma vol 
muziek, humor en entertainment. Er 
zullen verschillende tonproaters ten 
tonele verschijnen, maar u kunt ook 
genieten van muzikale optredens. 
Kaarten à € 12,- per stuk zijn verkrijg-
baar in de kantine van RKVV Nederwet-
ten en bij Rianne Verhoeven (06 13 70 
06 48), Thijs Slootshof 11 Nederwetten. 

Al een aantal jaren lopen voornamelijk 
de Wentelwiek en De Nieuwe Linde 
mee en vorig jaar tot onze vreugde 
ook de Crijnsschool.
In 2017 en in 2018 gingen wij (De Nieu-
we Linde) er met de eerste prijs van-
door.
Dit jaar willen wij weer heel graag onze 
eer verdedigen in de Nuenense Carna-
valsoptocht en hoe leuk zou het dan 
zijn als wij samen met meerdere basis-
scholen kunnen ‘strijden’ om de eerste 
prijs?
Vandaar onze vraag wie van de Nue-
nense basisscholen gaat de uitdaging 
aan en maakt er samen met ons een 
feestje van tijdens de optocht? Ui-
teraard gaan wij weer voor de winst.

Marieke IJsendoorn, 
namens de Carnavalscommissie 

van De Nieuwe Linde. 

Mooie afsluiting 
actiejaar    
Cultuur Overdag 
bij Jan Linders
Cultuur Overdag is in 2018 het goe-
de doel geweest van het Jan Linders 
Fonds. Bij Jan Linders Nuenen zijn 
vijf actiedagen georganiseerd, werd 
meegedeeld in twee actieweken en 
was ook de opbrengst van de kle-
dinginzameling het afgelopen jaar 
voor Cultuur Overdag. Dit alles bij 
elkaar heeft tot een mooi resultaat 
geleid.

Op vrijdag 11 januari overhandigde de 
bedrijfsleider van Jan Linders Nuenen 
aan twee vrijwilligers van Cultuur 
Overdag een cheque met een bedrag 
van € 1.746,00. De vrijwilligers van Cul-
tuur Overdag zijn hier erg blij mee en 
danken zowel de klanten en het perso-
neel van Jan Linders Nuenen als ook 
 het Jan Linders Fonds heel hartelijk 
voor hun steun en bijdrage! 
De opbrengst wordt gebruikt om ook 
in 2019 voor een redelijke prijs weer 
mooie activiteiten te organiseren. 

Restaurants in Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten strijden tegen elkaar
Vanaf 28 januari kunnen de inwoners van de gemeente Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten hun stem uitbrengen op het restaurant dat zij het leukste vin-
den in de gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten.

"Bij het stemmen mogen gasten van 
de restaurants cijfers geven voor zaken 
als prijs/kwaliteitverhouding, de me-
nu-kaart en klantvriendelijkheid. Voor 
deelnemende restaurants levert de 
verkiezing positieve aandacht, trotse 
medewerkers en nieuwe gasten op", 
aldus Annemiek During van Vote Com-
pany dat de verkiezing samen met de 
vakkbladen Horeca Vizier en Gastrono-
mie organiseert.

Het restaurant dat gemeentewinnaar 
wordt kan zich op 15 april aanstaande 
laten huldigen en op de foto met Miss 
Nederland tijdens een Award Festival 
voor alle gemeentewinnaars van Ne-
derland.

Restaurants in de gemeente Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten kunnen zich nog 
gratis aanmelden voor de verkiezing 
via www.restaurantverkiezing.nl

 

 Repetitie  
TOP2000 koor 
Na een korte 'winterstop' is de eerstvol-
gende repetitie van het TOP2000 koor 
op vrijdag 18 januari. We duiken weer 
lekker in het 'vernieuwde' repertoire 
van de TOP2000. We zingen lekker van 
'ons' repertoire en ook een aantal nieu-
we keuzes. Na de pauze gaat ons 
TOP2000 café open en kunnen we ge-
nieten met de keuzes voor de volgende 
keer onder het genot van de zelf mee-
genomen lekkere hapjes en drankjes.

De formule is eenvoudig: wij zorgen 
voor de muziek en de deelnemers zor-
gen voor hapjes en drankjes. De kosten 
voor deelname zijn de gemaakte on-
kosten voor kopieerwerk en rechten.
Vanaf 19.30 uur is 'de Regenboog' in 
Nuenen open en om 20.00 uur gaan 
we zingen. Opgave voor deelname 
kan via p.r.weijmans@gmail.com
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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•	 om	20.00	uur	het	bezwaarschrift	 ingediend	tegen	het	besluit	
van	13	november	2018	waarbij	de	woning	van	bezwaarmaker	is	
gesloten	o.g.v.	de	Opiumwet.

•	 om	20.30	uur	het	bezwaarschrift	 ingediend	tegen	het	besluit	
van	22	november	2018	waarbij	de	woning	van	bezwaarmakers	
is	gesloten	o.g.v.	de	Opiumwet.

De	agenda	is	onder	voorbehoud	van	eventuele	wijzigingen.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 07-01-2019 EN 14-01-2019
In	het	digitale	gemeenteblad	(www.overheid.nl)	 zijn	de	volgende	
besluiten	gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Rullen	3	 Verbouwen	woonboerderij	
Olen	50	 Uitbreiden	zorgboerderij	
Boordseweg	79	 Plaatsen	 buitenunit	 warmtepomp	
Heilig	Kruisgildelaan	6	 Plaatsen	opbouw	

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Schietbergen	37	 Plaatsen	erfafscheiding	
Heikampen	5-7	 Brandveilig	gebruik	kinderopvang	
Heikampen	3	 Brandveilig	gebruik	klaslokalen	
Zuiderklamp	nabij	26	en	28	 Vervangen	duiker	
Boordseweg	62	 Aanbouw	voorzijde	woning	
Papenvoortsedijk	 Verbreden	fietspad	

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Smits	van	Oyenlaan	1002	 Plaatsen	reclamebord	
	 en	beach-vlaggen	

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Heerendonk	3	 Gerwen	Nederwettenloop	2019	
De	Koppel	7	 Bonte	Avond	&	Prinsenreceptie	
	 19/20	januari	
Lankveld	10	 Kofferbakverkoop	14	april	2019	
Lankveld	10	 Kofferbakverkoop	 22	 september	 2019	
Collse	Hoefdijk	24	 Tonpraatavond	in	tent	19	januari	2019
Berg	38	 Horeca:	wijziging	ondernemingsvorm
Park	 Beelden	in	het	Park	2	juni	2019	
De	Koppel	1	 Carnaval	 Nederwetten	 1-5	 maart	
Gerwen	 Grote	 Ronde	 van	 Gerwen	 22	 april	
Nuenen	 Van	Goghmert	16	juni	

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Eeneind	 Wegafsluiting	Kindercarnaval	4	maart
Park	 Standplaats	oliebollenkraam	carnaval

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
09-01-2019	 Nuenen	c.a.	 Gemeentelijk	Rioleringsplan	Nuenen	
	 	 2019-2023	
07-01-2019	 Nuenen	c.a.	 Emigratie	naar	onbekend:	de	heer	
	 	 Z.	Puskás,	geboren	op	27-05-2000	
07-01-2019	 Nuenen	c.a.	 Emigratie	naar	onbekend:	mevrouw	
	 	 F.	Engi,	geboren	op	21-09-2000	

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.

Samen	doen	we	meer.	Natuurlijk	Nuenen

AFVALWEETJE

De bladkorven worden deze week opgeruimd. 
Groenafval kan gratis naar de milieustraat.
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HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op	maandag	21	januari	2019	is	er	een	hoorzitting	van	de	algemene	
kamer	van	de	commissie	voor	de	bezwaarschriften	in	het	gemeen-
tehuis.	De	volgende	zaken	komen	aan	de	orde:

Expositie ‘Inspiring faces’ bij SHE Art Gallery

Een prachtig gezicht
Zondag 20 januari, tussen 13 uur en 17 uur, opent SHE Art Gallery haar nieu-
we expositie, genaamd ‘Inspiring faces’. Een groot scala aan professionele 
kunstenaars toont een eigentijds beeld van het karakter van de mens, en 
hun vele gezichten. Het is een zeer boeiende eenheid! 

Magisch realisme van Sylvie Overheul
Sylvie Overheul schildert verhalend, 
waar het onmogelijke toch mogelijk 
lijkt te worden, waarin het luchtige re-
lativeren, de hoop en de humor een 
vaste plek hebben gekregen. Haar the-
matiek sterk omrand met een theatra-
le knipoog naar het magisch realisme. 

De naam zegt het al, gezichten die in-
spireren, of waaruit inspiratie is ont-
staan. Gezichten met emoties, een 
oogopslag die je vasthoudt, een mond 
die lacht, een blik die je herkent, die je 
boeit of die je laat voelen. Ruim twintig 
professionele kunstenaars van SHE Art 
Gallery laten werk zien in ditzelfde the-
ma en toch allemaal zo heerlijk ver-
schillend. We werken met topkunste-
naars uit Nederland.
Zo zijn er diverse werken te bewonde-
ren van Harold Aspers. binnen het be-
kende thema van het vrouwenportret 
is deze kunstenaar constant onderweg 
in een zoektocht naar de natuurlijke 
schoonheid die verder gaat dan de 
flinterdunne façade. Met veelal zelf-
ontwikkelde technieken worden de 
meer dan levensgrote portretten laag 
voor laag opgebouwd. Door het stape-
len van semi transparante lagen wordt 
het portret emotioneel opgeladen wat 
ieder werk een uniek karakter geeft.

 Pleeggezin gezocht voor Silke 
waar zij op kan groeien
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in 
een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog 
steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin. Want een kind 
past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard 
nodig. Zo ook voor Silke. Voor Silke is Combinatie Jeugdzorg dringend op 
zoek naar een pleeggezin in de regio Nuenen/ Helmond/ Deurne waar zij op 
kan groeien.

gel@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun 
je via dit nummer of e-mailadres een 
informatiepakket aanvragen.

Meer weten over pleegzorg?
Op www.supergewonemensenge-
zocht.nl en www.combinatiejeugd-
zorg.nl vind je meer informatie over 
pleegzorg inclusief filmpjes en erva-
ringsverhalen van voormalige pleeg-
kinderen, pleegouders en ouders.

Vanwege privacy is Silke niet haar echte 
naam en de foto niet haar beeltenis. Haar 
verhaal is wel echt

 

Pleeggezin gezocht voor Silke
Silke (13) woont sinds haar achtste bij 
haar opa en oma. Haar vader ziet ze 
geregeld en ze logeert daar af en toe 
een weekend. Met haar moeder is 
geen contact. Haar oma is plotseling 
overleden waardoor de zorg volledig 
bij opa is komen te liggen. Omdat opa 
de zorg die zij nodig heeft niet kan bie-
den, zijn ze dringend op zoek naar een 
liefdevol en stabiel gezin waar Silke 
kan opgroeien. 

Informatieavond in Nuenen
Gemeente Nuenen draagt pleegzorg 
een warm hart toe en wil helpen bij 
de zoektocht naar nieuwe pleegou-
ders voor kinderen, zoals Silke. Daar-
om organiseren zij samen met Combi-
natie Jeugdzorg een pleegzorginfor-
matieavond op donderdag 17 januari 
van 20.00 tot 22.00 uur in het ge-
meentehuis in Nuenen, Jan van 
Schijnveltlaan 2. Tijdens deze avond 
komt naast algemene informatie over 
pleegzorg ook het anonieme profiel 
van Silke aan bod. 

Silke
Silke is een lief, introvert en zorgzaam 
meisje. Ze zit in het 1e jaar van het 
VMBO. Silke is creatief, knutselt en te-
kent graag. Ook vindt ze het leuk om 
mee te helpen in de keuken. Ze houdt 
van huisdieren en is het meest gek op 
honden. Contact met familie is belang-
rijk voor haar. Het zou daarom fijn zijn 
als pleegouders haar helpen bij het 
onderhouden hiervan. 

Aanmelden informatieavond
Aanmelden voor deze informatie-
avond kan via (040) 245 19 45 of trian-

Inmiddels heeft ze ook al aardig wat 
prijzen op haar naam staan, was zij te 
zien op TV met ‘Dit is de dag’ en ‘Ster-
ren op het doek’. En met enige trots is 
Sylvie opgenomen in de lijst top 100 
kunstenaars op nr 20. 
U kunt komen genieten van de sculp-
turen van Ellen Beljaars en Bart van der 
Voort, woodpuzzles van Mart de Brou-
wer, portretten van de hand van Caro-
line Willems, Yvonne Jochems, Guusje 
Bertholet, Alexander Smith, Nico Vrie-
link, Sheila Haasnoot, Romy van Rijcke-
vorsel en Alonso Arturo. Uitdagende, 
sprankelende fotokunst van o.a. Moni-
que Roodenburg, Suus Suiker en Ursu-
la van de Bunte. 
Galerie eigenaresse Sheila Haasnoot 
ontvangt kunstliefhebbers tijdens de 
feestelijke opening, zondag 20 januari 
tussen 13 uur en 17 uur. Een aantal 
kunstenaars zal hierbij aanwezig zijn 
en zij vertellen enthousiast over hun 
werk. Hapjes en drankjes staan klaar! 
Kom gerust eens langs, deze expositie 
duurt tot van 20 januari tot en met 17 
maart 2019. Openingstijden zijn: 
woensdag en zondag van 13 uur tot 17 
uur en op vrijdag van 13 uur tot  20 uur. 

‘After Carnaval Sitdown’
Even bijkomen na een gezellig Carna-
val, of na een sportieve sneeuwvakan-
tie? Wij organiseren op 10 maart voor u 
een gezellige, inspirerende middag 
tussen de kunst. Neem plaats op een 
van onze oude chesterfield banken, of 
aan de lange tafel, onder het genot 
van een lekker bakkie leut, zoals ze dat 
in Brabant zeggen. SHE Art Gallery, De 
Huufkes 34 in Nuenen. 
Meer informatie vindt u op de website: 
www.SheArtGallery.com 
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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

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Openingstijden: Maandag t/m zondag 16.00 - 22.00 uur

Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, minimaal 2 personen
Legitimatie verplicht

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida

LIVE muziek op
ZATERDAG 
2 FEBRUARI

De beste Griek in Nuenen
De allerbeste wensen 
voor het nieuwe jaar!

Er zijn weer fantastische 
nieuwe gerechten!

GRIEKSE BAND 

Orpheus 
SR

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Glen Talloch 
Scotch whisky 1lt. €14,95 

Dujardin 
 Vieux            1lt. €11,95 

Gorter 
Jonge jenever 1lt.€10,95 

Artimone 
Italië 

Negroamaro of Grillo 
5+1 gratis per stuk nu €6,95 

Acties geldig van 17 t/m 31 januari 

  

 

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

Diverse aanbod verse Kant-en-Klaar 
maaltijden, uit eigen keuken!

2 Rookworsten .................5,95
Winterse Boemerang
Rookworst met zuurkool en ontbijtspek
100 gram ........................................................1,60
3 Cordon bleus ................6,95
100 gr. Corned Beef +
100 gr. Leverkaas  ......................samen 2,95
Varkenshaas
“In Champignonroomsaus” 100 gram ............1,50
KOOPAVOND VOORDEEL!!

Iedere klant op de koopavond
vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur 

Bakje Filet Americain “uit eigen keuken” ......... gratis

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

KANT EN 

KLAAR

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

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

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

 Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725

WIST U DAT PEZZAZ VOORTAAN
OP DINSDAG GEOPEND IS?

Wij doen het dan even
“Anders op Dinsdag”

We hebben een kaart samengesteld met
gerechtjes in de vorm van een tussengerecht.

Zo kunt u meerdere smaken proeven!
 

Daarnaast kunt u gebruik maken van het
PEZZAZ KEUZEMENU

3 GANGEN €26,50 / 4 GANGEN €30,50
 

ALL-IN 
3 GANGEN €35,50 / 4 GANGEN €38,50
(zie de website voor de voorwaarden)

 
RESERVEREN? T 040-2912725

ONLINE: WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 



1 BETALEN
2 HALEN

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

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen NuenenZie voorwaarden in de winkel

A-KLASSE
WIN EEN MERCEDES-BENZ

7 JANUARI T/M 3 FEBRUARI
EINDHOVEN

HEUVEL

PUZZELHOEKWeek 3

Horizontaal: 1 schuld 4 uitroep 6 siersteen 9 welige groei 11 vorstentitel 13 peulvrucht 
16 bloot 18 ijshut 21 epiloog 23 kier 25 rolgordijn 26 kloosteroverste 27 niets uitgezonderd 
28 ego 29 te zijner plaatse 31 voor de vuist 32 gewicht 33 boksterm 34 klungelig 
35 laatstleden 36 notabene 38 lekkernij 39 ijzer 40 salvis omissis 41 goede eigenschap 
43 zangstem 44 leersoort 47 verzoekschrift 49 regio 50 plaats in Gelderland 51 oxidatie 
54 naarling 55 bijbelse figuur 57 uitgebakken spek 59 fijngebouwd 60 streling 
6161 gewichtsaftrekgewichtsaftrek

Verticaal: Verticaal: 11 zeurderig kind 2zeurderig kind 2 wondvocht 3 ter inzage 4 bid (Latijn) 5 afbakening 
6 ad interim 7ad interim 7 braadspit 8braadspit 8 fier 10 een zekere 12 schoolsoort 14 verstandelijk 15 verbittering 
17 bemiddeling 19bemiddeling 19 betaalmiddel 20betaalmiddel 20 lanterfanter 22 toen 24 zieke 30 strik 31 sprookjesfiguur 
37 vuurwapen 40 vochtdeeltje 41vochtdeeltje 41 laan 42 cijfer 45 strijdperk 46 welpenleidster 
48 brandgang 49 bevel 52bevel 52 grootmoeder 53grootmoeder 53 sportartikel 56 lidwoord 58 administratietroepen

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

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

B A R R E L A N G O L A

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

Oplossingen wk 2
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

VOORJAARSZONVOORJAARSZON

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.

CARRE
CYPRUS
FLINK
FURORE
GEBAK
GIETER
HANDEL
HEDEN
HERSENONDERZOEK
HUMORIST
IMPERIUM
KEIEN
KELTEN
MAATWERK
NETTONETTO
NOTENNOTEN
ONBEDEKTONBEDEKT
ONBRANDBAARONBRANDBAAR
OUTLOOKOUTLOOK
PILAVPILAV
PIOENPIOEN
POEHA
RAFEL
RECHTEN
REEKS
REUNIE
SCHURK
SEREEN
SLUIMER
SPONSOR
TELEFOONSTORINGTELEFOONSTORING
TSAAR
VARKEN
VEDER
VERLOVEN
VIOOL
VLEKKEN
VOEDING
VUIST
WANTS
WERELD
WINKELPUBLIEK

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

1 2 3 9 4
9 4 6
7 5 8

9 5
3 7

6 7
2 8 3

3 9 4
6 8 4 1 2

Sudoku

week 1, Mw. P. Joustra, Nuenen. www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Traditional American Charcoal BBQ style

House of the perfect

Steaks
Runderhaas - Bavette - Ribeye - Burgers

Onze biefstuk gerechten zijn vanaf 
150 gram (Ladysize) te bestellen tot 500 gram voor 

de echte biefstukliefhebbers.

Natuurlijk hebben wij ook heerlijke vis,  
vegetarische en kindergerechten op onze kaart.

Kunt u nooit kiezen? Dan hebben we ook de Park-
street Experience: een onbeperkte proeverij van 

onze kleine gerechtjes.

Al onze gerechten zijn Homemade!

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

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

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl
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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:

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

Loslaten of toch vasthouden
Wanneer je als mens in je leven wordt geconfronteerd met een ernstig ver-
lies, dan doet dat pijn. Stel dat je moeder of kind is overleden of dat je door 
een ongeval of ziekte plotseling in een rolstoel terecht bent gekomen, dan 
maken allerlei gevoelens zich van je meester zoals boosheid, teleurstelling, 
verdriet en pijn.

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen.

derouwcoach.nl
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Als snel wordt dan gezegd: “Je moet het 
loslaten”. Deze woorden roepen een 
beeld op van “achter je laten en verder 
gaan zonder”. Ik merk in mijn praktijk 
dat mensen hier vaak mee worstelen. 
Zo ook de mevrouw in het volgende 
voorbeeld die ik voor het gemak Lia 
noem. “Hij is overleden. Het enige dat ik 
nog heb is mijn herinnering aan hem. 
Wanneer ik die ook nog los moet laten is 
hij helemaal weg. Dat kan niet. Daarom 
houd ik hem vast en ben ik nog de hele 
dag met hem bezig”.

Niet willen of kunnen loslaten is niet 
altijd verkeerd. Het is in de basis een 
normale en nuttige reactie in een 
rouwproces. Dit is nodig om in je hele 
wezen te laten doordringen dat het 
verlies onomkeerbaar is. Wanneer het 
echter te lang duurt, gaat het vasthou-
den bij veel mensen krampachtig voe-
len. Zo ook bij Lia.

Al vertellende kwam Lia er zelf achter 
dat ze op momenten dat ze in de tuin 
werkte even niet aan hem dacht. Ze 
ontspande en het krampachtige ge-
voel was dan even weg. Lia ervoer ook 
dat dat niet betekende dat haar herin-
neringen aan hem verdwenen. Sterker 
nog; ze wilde juist als eerbetoon aan 
hem de tuin mooi maken. “Die tuin, dat 
was altijd zijn trots”. 

Lia leert zo, stap voor stap, in plaats 
van los te laten anders vast te houden. 
Dat geeft haar rust en ruimte. Deze 
ontstane ruimte mag open blijven als 
eerbetoon aan het verlies, of kan wor-
den ingevuld met iets nieuws. Daar-
door neemt Lia haar verlies op een 
nieuwe manier mee in haar leven en 
voelt ze meer vrijheid om verder te 
kunnen met haar leven. Dat wens ik 
alle mensen toe die een verlies te ver-
werken hebben.

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en traininge n over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 
Tel. 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

 Fijn wonen in een woonwagen...
In Nuenen, Gerwen en Nederwetten is het � jn wonen. Het is er prettig wo-
nen en werken. In onze gemeente zijn voldoende basisscholen én er is een 
middelbare school. Nuenen is een � jn dorp. Dat wil de gemeente ook graag 
zo houden en waar nodig verder verbeteren. Al sinds jaar en dag wonen er 
mensen uit de Sintigemeenschap in Nuenen c.a. Het is een hechte gemeen-
schap, het is een muzikale gemeenschap én het is een gemeenschap met 
een lange geschiedenis en eigen cultuur. Zij wonen op vijf verschillende lo-
caties in woonwagens. Wonen in woonwagens is voor hen heel belangrijk en 
zij beschouwen een woonwagen dan ook als � jn wonen.

We (= gemeentebestuur) willen in Nue-
nen een schone woon- en leefomge-
ving, met woonwagens en standplaat-
sen die in goede staat verkeren. Maar 
we willen ook dat iedereen meedoet 
als het gaat om onderwijs, werk en het 
verenigingsleven. De locaties zijn niet 
in orde; meerdere woonwagens zijn in 
slechte staat, niet iedereen heeft werk, 
er zijn gezinnen met financiële proble-
men en er gebeuren dingen die niet 
mogen. Deze problemen zijn er al lan-
ger. Om het nu goed en in zijn totaliteit 
aan te pakken is er een nieuw plan of-
tewel programma gemaakt. In dit pro-
gramma wordt beschreven wat we 
gaan doen, hoe we dat gaan doen en 
wanneer we dit doen. Hier zijn veel 
mensen bij betrokken, van ambtenaar 
onderwijs tot aan de gemeenteraad. 
En natuurlijk de Sinti zelf. 
Kortom, alle afdelingen binnen het ge-
meentehuis zijn betrokken bij dit pro-
gramma ‘Beter wonen, fijn leven’. (Ik 
heb even geen puike inspiratie voor 
een column. Op de site van de ge-
meente tref ik een prima leesbare tekst 
aan die zo als column gebruikt kan 
worden. Vandaar deze column. Voor 
de complete versie van ‘Beter wonen, 
fijn leven’ verwijs ik gemakshalve naar 
www.nuenen.nl met een dankjewel 
aan het gemeentebestuur). 

Wat gaat de gemeente doen?
Er moet echt wat gebeuren op Kre-
mersbos in Nuenen en de Bosweg in 
Gerwen voordat we kunnen spreken 
over een normale situatie waar het be-

ter wonen en fijn leven is. De gemeente 
heeft in het voorjaar van 2017 goed ge-
keken naar wat we noemen de fysieke 
situatie op de locaties Bosweg en Kre-
mersbos. We bedoelen daarmee dat er 
is gekeken naar de staat van de wagens, 
de brandveiligheid, aanwezige bouw-
werken, het gebruik van de standplaat-
sen en van de openbare ruimte. We 
hebben gezien dat veel wagens in een 
slechte staat van onderhoud zijn. Ook is 
het niet goed gesteld met de brandvei-
ligheid. Op veel plaatsen staan de wa-
gens te dicht op elkaar en is onduidelijk 
of zij voldoende brandwerend zijn. De 
wegen, verlichting en riolering vragen 
dringend om onderhoud.

Vervuilde grond Bosweg
Om ervoor te zorgen dat Kremersbos 
en de Bosweg beter en fijner worden 
voor al haar inwoners pakken we alle 
zaken op waar we verbeteringen kun-
nen brengen. We kunnen het niet alle-
maal ineens en tegelijk. De woonwa-
genlocaties verschillen al van elkaar 
wat betreft ontwikkelingsniveau. Bo-
vendien is er onlangs geconstateerd 
dat de grond op de Bosweg vervuild is, 
daar moeten we eerst een oplossing 
voor bedenken voordat we verder iets 
kunnen doen. Uitgangspunt is wel dat 
we per locatie pas naar een volgende 
fase kunnen gaan als een vorige fase is 
afgerond. We streven ernaar om op 
Kremersbos binnen 5 jaar zover te zijn 
dat de situatie is zoals we dit nu voor 
ogen hebben. Op de Bosweg zal dat 
wat langer duren. Wordt vervolgd.....

 

CRM-minister Harry van Doorn werd in de jaren-70 rondgeleid op de Bosweg in Gerwen, 
op de toen vernieuwde woonwagenlocatie in onze gemeente.... 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 17 januari 2019

Fijn wonen in een woonwagen...

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Flats in Gerwen?
 
Ter hoogte van Ter Warden nabij de omleiding om Gerwen wordt hard ge-
werkt aan de uitbreiding Gerwen zuid-oost, ook wel aangeduid met Gerwen 
ZO! Het is een nieuwbouwplan van ruim zeventig woningen gelegen in het 
groene en eigentijdse Gerwen. Geen nieuwe wijk in de wei, maar een uit-
breiding van het pittoreske dorp met een sociaal karakter en een eigen 
identiteit.

Funderingen zijn gestort, begane 
grondvloeren gelegd en van de wonin-
gen aan het erf zijn de eerste verdie-
pingsvloeren al gereed. Met het gevel-
metselwerk is ook al begonnen. De eer-
ste woningen zullen voor de bouwvak-
vakantie opgeleverd worden. De rest 
volgt in de tweede helft van dit jaar. 
Ook voor de nabije toekomst worden 
al plannen gemaakt. Komen er flats om 
de woningnood in onze gemeente op 
te lossen of blijven we met beide voet-
jes op de grond? Fotograaf Cees van 
Keulen zag op de hoek Moorven - Lies-
houtseweg wel iets dat op flats lijkt, 
maar of die ook gerealiseerd gaan wor-
den zal de toekomst uitwijzen. 

Drijehornick-lezing 

‘Wonderen in het zonlicht’ 
In de Drijehornick-lezing ‘Wonderen in het zonlicht’ worden door de Deur-
nese arts Hans van den Broek de raakvlakken tussen de geneeskunde en de 
vele wonderen uit de periode 1300 tot 1750 beschreven. 

De Drijehornick-lezing wordt georga-
niseerd door heemkundekring De Drij-
ehornick op donderdag 17 januari van-
af 20.00 uur in basisschool De Dassen-
burcht aan de Jacob Catsstraat. De toe-
gang is voor leden èn niet-leden gratis.

Hij vond in ruim 3000 wonderen, ofwel 
mirakels, uit ondermeer Aarle-Rixtel, 
Stiphout, Handel, Ommel, Kevelaer en 
Scherpenheuvel, boeiende informatie 
over de geneeskunde uit die tijd. Zo 
hoort u over genezingen van krankzin-
nigen die door de duivel bezeten zijn 
en waarbij de duivel al dan niet succes-
vol uitgedreven wordt. Of u hoort hoe 
meer dan honderd kinderen die vanaf 
de geboorte lam zijn toch weer gaan 
lopen. De wonderverhalen blijken een 
ware goudmijn voor de verklaring van 
voor ons aanvankelijk onduidelijke 
medische verschijnselen. 

Daarnaast krijgt u een goede indruk 
van de gang van zaken rond een bede-
vaart en de vele ingrijpende beloftes 
die onze doodzieke voorouders in hun 
bodemloze wanhoop aan de aanbe-
den heiligen deden. Die beloftes vari-
eerden van het doen van bedevaarten 
met als enig voedsel water en brood 
tot het schenken van kostbare afgiet-
sels van genezen lichaamsdelen in zil-
ver of kaarsenwas. 

Als het loopwonder is geschied, kunnen de 
krukken in de boom gehangen worden.

Actiecomité Nuenen c.a. 
Zelfstandig spoort Provinciale 
Staten aan tot besluitvorming
Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig heeft het initiatief genomen om 
Provinciale Staten te gaan dwingen zo spoedig mogelijk het voorstel tot 
herindeling op de agenda te plaatsen en het opvolgend te verwerpen. Het 
Actiecomité eist zekerheid!

Provincie houdt zich niet aan de wet
Gedeputeerde Staten hebben op 2 ok-
tober 2018 een herindelingsvoorstel 
om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voe-
gen bij Provinciale Staten ingediend. 
Volgens de regels van de Wet arhi 
moesten Provinciale Staten uiterlijk 28 
december 2018 een besluit nemen 
over dit herindelingsvoorstel. Dat is 
echter niet gebeurd. Gedeputeerde 
Spierings heeft waarschijnlijk eindelijk 
begrepen dat het een zwak voorstel is. 
Uit de discussie in de commissieverga-
dering van Provinciale Staten bleek er 
onvoldoende draagvlak voor te zijn. 
Op verzoek van de gedeputeerde is 
het voorstel niet in de plenaire verga-
dering van Provinciale Staten aan de 
orde geweest. Ze is waarschijnlijk bang 
dat het voorstel ook in Den Haag zal 
sneuvelen omdat er inmiddels door 
het ministerie nieuwe beleidskaders 
voor herindelingen worden opgesteld. 

Komt het voorstel nog op tafel?
Ja! Ook al zijn er mensen en politieke 
partijen die zeggen dat het niet zo is. 
Als de SP in Provinciale Staten woord 
had gehouden, hadden Provinciale 
Staten op 7 december het voorstel 
moeten behandelen en vervolgens te-
gen het voorstel moeten stemmen. Dit 
hebben zij niet gedaan. Zij hebben de 
gedeputeerde gesteund om het voor-
stel niet te behandelen. De SP heeft 
gekozen voor rust in de provinciale co-
alitie ten koste van duidelijkheid voor 
de Nuenenaren. Ook al zegt de SP 
Noord-Brabant op hun website dat de 
herindeling niet doorgaat! De slimheid 
van de gedeputeerde is dat het voor-
stel NIET IS INGETROKKEN, maar nog 
steeds bij Provinciale Staten ligt. Zo-
lang er geen beslissing wordt geno-
men, blijft Nuenen c.a. onder finan-
ciële curatele van de Provincie staan. 

Het voorstel om Nuenen c.a. bij Eind-
hoven te voegen zal vóór of na de ver-
kiezingen hoe dan ook ter tafel moe-
ten komen. Provinciale Staten mogen 
niet blijven zwijgen en moeten een 
beslissing nemen. Met de verkiezin-
gen voor de deur snappen wij dat wel, 
maar we kunnen dat natuurlijk niet la-
ten gebeuren. Nuenen heeft zich in 
het referendum met 78% tegen de an-
nexatie door Eindhoven uitgesproken. 
Politieke partijen die van mening zijn 
dat deze uitslag niet genegeerd kan 
worden, moeten hun verantwoorde-
lijkheid pakken en een besluit nemen 
èn in dit geval tégen herindeling stem-
men.

Wij hebben uw hulp nodig
Het actiecomité heeft daarom het ini-
tiatief genomen om Provinciale Staten 
te gaan dwingen zo spoedig mogelijk 
het voorstel tot herindeling op de 
agenda te plaatsen en het opvolgend 
te verwerpen. Het actiecomité gaat 
hiervoor vele handtekeningen van de 
inwoners van Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind verzamelen. Wilt u 
ons via het contactformulier op de 
website www.nuenenzelfstandig.nl la-
ten weten of u bereid bent uw handte-
kening te plaatsen? Wij zorgen dan dat 
er contact met u wordt opgenomen.

Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig
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Laura van den Nieuwenhuijzen en 
Maud Kremers zitten in het tweede 
jaar van het Vwo op het Eckart. Ze 
voelen zich er thuis. Ze kunnen 
zich de brugklasperiode nog goed 
herinneren: “Het was fijn dat we 
direct aan het begin van het school-
jaar op brugklaskamp gingen. Je 
kreeg veel uitleg over hoe het er al-
lemaal op school aan toe zal gaan 
en je leerde je klasgenoten goed 
kennen. Het is dan direct een stuk 
minder spannend als je na dit kamp 
gewoon naar school toe moet. Het 
voelde al heel vertrouwd.” En na-
tuurlijk blijft het eerst best even 
wennen. Maud: “Je zit opeens ieder 
uur in een ander lokaal, je hebt geen 
eigen tafeltje met een eigen lade 
meer waar je je spullen in kunt op-
bergen. In het begin was het even 
zoeken waar alle lokalen waren, 
maar eigenlijk weet je na een week 
de weg al wel.” 

Mini-mentoren
In de brugklas zijn twee mini-
mentoren die je bij alles kunnen 
helpen. Laura: “Mini-mentoren 
zijn twee leerlingen uit de boven-
bouw waar je alles aan kunt vra-
gen. Ze staan vaak in de pauze bij 
jouw klas. Soms is het makkelijker 
om een mini-mentor iets te vra-
gen dan dat je die vraag aan jouw 
mentor stelt. Ze snappen net iets 
beter waar je als brugklasser mee 
zit, waar je tegenaan loopt.” 

Beide meiden hebben helemaal 
hun draai gevonden op het Ec-
kart. De mix tussen de jonge lera-
ren en de wat oudere leerkrachten 
bevalt hen goed: “De jongere lera-
ren kunnen zich wat makkelijker 
verplaatsen in jou als leerling, de 
oudere leraren hebben wat meer 
levenservaring.” Maud vindt de 
geschiedenislessen erg interessant 

en Laura vindt wiskunde en Duits 
leuke lessen. Duits vooral omdat 
ze al heel haar leven in Oostenrijk 
op vakantie gaat en dus voor ze 
op het Eckart kwam al een aardig 
woordje Duits sprak. 

Sfeer en gezien worden
Tijdens de Open Dag die Laura 
en Maud bezochten hadden ze 
direct in de gaten dat de sfeer op 
deze school erg prettig is: “Het 
voelde direct goed. Een vrolijke 
en gezellige sfeer. En dat bleek 
niet alleen op de Open Dag, dat 
ervaren we nog iedere dag. En 
wat ook fijn is, de leraren kennen 
je. Ze zien vaak al in de klas als er 
iets met iemand aan de hand is en 
maken dat direct bespreekbaar. Je 
hoeft dan zelf geen drempel over, 
ze komen naar jou toe.” 

Keuzewerktijd
Als je een bepaald vak lastig vindt 
of je staat er niet zo goed voor, dan 
heb je donderdag tijdens het eerste 
uur de mogelijkheid om naar keu-
zewerktijd te gaan. Er zijn dan in-
looplessen om vragen te kunnen 
stellen en bijlessen van alle vak-
ken om wat bijgespijkerd te wor-
den. Maud en Laura: “In principe 
kies je zelf of je hier gebruik van 
maakt. Dat vinden we ook zo fijn 
aan het Eckart. Niets moet, nou 
ja, je moet wel naar school komen 
en je huiswerk maken, maar je 
maakt zelf de keus of je naar bijles 
gaat en of je bijvoorbeeld een faal-
angsttraining wil volgen.”  

In klas 2 van de Havo op het Ec-
kart zitten Erwan Smakman en 
Rens Zijlstra. Als ze terugdenken 
aan de Open Dag - die ze toen be-
zochten om te bepalen naar welke 
school ze zouden gaan - dan weten 
ze beiden nog goed te herinneren 
dat de fitnesszaal goed in de smaak 
viel: “Leerlingen van het Eckart 
mogen ook naast de reguliere les-
sen van de fitnesszaal gebruik ma-
ken.” Erwan vond de sfeer meteen 
goed voelen: “Toen ik tegen mijn 
ouders zei dat ik graag naar het Ec-
kart zou gaan heeft mijn vader pas 
verteld dat hij ook op het Eckart 
heeft gezeten. Dat had hij niet eer-
der gezegd, want hij wilde me niet 
beïnvloeden in mijn keuze.”

Gesprekken met de mentor
Erwan en Rens: “Iedere vrijdag 
heeft de mentor een gesprek met 
drie leerlingen uit onze klas. Je 
spreekt dus geregeld je mentor 
om door te nemen hoe je het op 
school vindt, wat de reden is als je 
bijvoorbeeld een onvoldoende hebt 
gehaald, etc.” 

Leerlingenraad
Het Eckart heeft veel buitenruimte 
en dat vinden Erwan en Rens erg 
prettig. Erwan: “De buitenplaats 
is vernieuwd. Daar ben ik blij mee. 
Ik wil ook graag wat voetbalmo-
gelijkheden in de pauze. Zulke 

vragen kun je bij de leerlingenraad 
neerleggen.” Tijdens het interview 
geeft Rens aan dat het niet fijn is 
als er na je vakantieweek direct een 
toets gepland staat. Dan heb je niet 
echt vakantie. Zulke vraagstukken 
kunnen leerlingen dus kwijt bij de 
leerlingenraad. Wat overigens een 
goede traditie op het Eckart is, is 
dat leerlingen een test (toets)week 
afsluiten met een gezamenlijke ac-
tiviteit zoals schaatsen of bijvoor-
beeld een zwemsportdag. 

Laura en Maud: “Tijdens het brugklas-
kamp leer je elkaar direct goed kennen.”

Erwan: ‘Mijn vader heeft ook op het 
Eckart gezeten’

Tip tijdens de 
Open Dag: Vraag 
vooral leerlingen 
hoe zij het op het 
Eckart vinden.
Welke tips hebben Maud, Laura, 
Rens en Erwan voor kinderen uit 
groep 8 die de Open Dag op zater-
dag 26 januari komen bezoeken?
● Neem je ouders mee naar de 
   Open Dag
● Proef vooral de sfeer, je moet je
    op een school thuis voelen
● Stap af op docenten en vraag bij-
    voorbeeld hoe een les verloopt.
● Maar vraag vooral leerlingen hoe
    zij het op het Eckart vinden. 

Meer info op www.eckartcollege.nl

Jacqueline Melis, vestigingsdi-
recteur van het Eckart College, 
heeft een droom; “Wat zou het 
mooi zijn als een leerling een 
maatwerkdiploma zou kunnen 
halen. Een diploma met bepaal-
de vakken op Vwo als je er heel 
goed in bent en stel dat je de 
talen lastig vindt, dat je dat op 
Mavo niveau afsluit. Helaas, zo 
werkt het nog niet. De vervolg-
opleidingen zijn daar nog niet 
op ingesteld.” 
Toch belet dat het Eckart niet 
om maatwerk te leveren aan 
leerlingen die hierom vragen. 
Ze kunnen bijvoorbeeld ver-
sneld vakken volgen, een extra 
vak kiezen of opstromen (een 
bepaald vak een niveau hoger 
volgen). Op het Eckart dus 
zeker geen eenheidsworst. Er 
wordt per leerling gekeken wat 
het beste past bij die persoon.

Door: Ineke van Uden
(GazetMedia)

De spannende tijd voor leerlingen 
van groep 8 breekt aan. Welke 
school moet ik kiezen en zal ik me 
er wel snel thuis voelen? Jacqueline 
Melis weet als geen ander hoe het 
is om nieuw op het Eckart te zijn: 
“Ik ben per 1 augustus in dienst 
van het Eckart. Ik heb hiervoor 19 
jaar op een andere school gewerkt. 
En weet je, binnen de kortste keren 
voelde ik me al een echte Eckartse. 
Van tevoren had ik al vernomen dat 
de sfeer op het Eckart erg plezierig 
is. Dan kun je wel van anderen ho-
ren, maar dat moet je zelf ervaren. 
De sfeer en de saamhorigheid op 
school maakte dat ik me op het Ec-
kart snel thuis voelde. En dat horen 
we ook van van brugklassers terug. 
Dat ze zich snel thuis voelen.” 

Brugklassers zitten op het Eckart 
in een apart gebouw. Dit ervaren 
zij als veilig en prettig. 
De inspectie - die net voor de 
kerstvakantie weer bij het Eckart is 
geweest - herkende ook de goede 
sfeer op school en in de lessen. Jac-
queline: “Het viel hen op dat we af-
wisselende lessen geven en dat het 
goed is dat er in de lessen ook best 
een keer gelachen mag worden. 
Dat is fijn om te horen. Over goed 
onderwijs geven kun je afspraken 
maken. Maar de sfeer laat zich niet 
afdwingen. De sfeer maak je sa-
men. En dat lukt ons goed binnen 
het Eckart.

Contacten met bibliotheek 
en bedrijven
Het Eckart bruist. Men zit niet stil, 
maar pakt iedere uitdaging aan. 
Afgelopen periode hebben alle 
brugklassers een excursie naar de 
bibliotheek gehad. Jacqueline: “De 
leerlingen weten nu wat de biblio-
theek voor hen kan betekenen. Ze 
hebben allemaal een pasje gekre-
gen en als ze boeken op school 

bestellen, laat de bieb de boeken 
op het Eckart brengen. We vragen 
namelijk van alle leerlingen uit klas 
1 en 2 om dagelijks een leesboek 
bij zich te hebben. Als er uitval van 
lessen is, dan worden de leerlingen 
opgevangen en gaan ze lezen.” 

Niet alleen met de bibliotheek zijn 
contacten. Als Brainportschool 
zijn er veel contacten met bedrij-
ven. Ook vanuit het Technasium 
en voor Bètachallenge voor Ma-
voleerlingen zijn contacten met be-
drijven en organisaties. Er worden 
heuse problemen uit bedrijven bij 
leerlingen neergelegd waar zij een 
oplossing voor mogen bedenken. 
Het mes snijdt aan twee kanten. 
De leerlingen zijn bezig met con-

crete casussen en het doet ertoe 
wat zij bedenken. Bedrijven zijn 
dol op oplossingen van leerlingen. 
Want leerlingen staan nog zo open 
in de wereld en denken nog volop 
in kansen. Een win-win-situatie. 
En tijdens het proces van het pro-
bleem aanhoren tot het presenteren 
van de oplossing zijn leerlingen aan 
het samenwerken en ontwikkelen 
ze vaardigheden die je niet uit een 
boekje kunt leren. Maar wat wel 
een goede oefening is voor hun 
vervolgopleiding. 

Maatwerk
Leerlingen op het Eckart kunnen 
zich op allerlei vlakken ontwikke-
len, want naast de reguliere lessen 
zijn er ook tal van activiteiten wat 

aangeboden wordt. Van toneelles-
sen tot de mogelijkheid om te fit-
nessen, van je talenten laten zien tij-
dens ‘Eckart in concert’ tot tijdens 
je schoolperiode een reis maken via 
Global Exploration naar bijvoor-
beeld Zuid-Afrika. Leerlingen uit 
de bovenbouw kunnen een certifi-
caat ‘peermediator’ halen zodat ze 
jongerejaars kunnen helpen als er 
onderling kleine conflicten zijn. 
Jacqueline: “Het Eckart wil een 
school zijn waar ieder type kind 
zich thuis voelt. Het Technasium 
is er meer voor de Bèta-leerlingen, 
maar we bieden ook Vormgeving 
en Media of Spaanse les. We zoe-
ken nu ook de samenwerking met 
het Van Maerlant College om te 
kijken of geïnteresseerde Eckart-
leerlingen Latijn kunnen volgen. 
Voor de leerling die wat extra be-
geleiding nodig heeft zijn er bijles-
sen en zoeken we hoe we het beste 
deze leerling kunnen helpen. En 
voor de leerling die graag wat snel-
ler door de leerstof wil, kunnen we 
‘versnellen’ en op maat kijken of 
bijvoorbeeld iemand een bepaald 
vak alvast versneld of op een hoger 
niveau af kan ronden.” 

vlnr: Rens Zijlstra, Erwan Smakman, vestigingsdirecteur Jacqueline Melis, Maud Kremers en Laura van den 
Nieuwenhuijzen. ( fotograaf: Wil Feijen).

‘De sfeer maak je samen en dat lukt ons goed op het Eckart’

Het Eckart bruist. Het Eckart zit niet stil maar pakt iedere uitdaging aan

Landelijk vallen 40% van 
de Havo en Vwo leerlin-
gen uit in het vervolg-

onderwijs. Door  HaCo 
(Havisten Competent 

project) op het Eckart is 
dat percentage 17%.

Het Eckartcollege is 
een Begaafdheids-

profielschool. 
Dit wil zeggen dat het 

Eckart zich als school in-
zet voor meer- en hoog-

begaafde leerlingen.

Advertorial
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Koffieconcert   
met Eric Verhoef
Ook het tweede koffieconcert met Klez-
majeur was een groot succes. Nu is het 
alweer tijd voor het derde koffiecon-
cert. Dit keer met niemand minder dan 
Erik Verhoef.
Erik Verhoef studeerde af als Flamenco-
gitarist aan het conservatorium. Ik heb 
even wat informatie opgezocht op Wi-
kipedia, omdat ik geen idee had wat 
een Flamencogitarist is, en de zoek-
tocht levert het volgende op; ‘Een fla-
mencogitaar is afgeleid van de Spaanse 
gitaar. Ze wijkt niet sterk af maar heeft 
een iets kleinere en een wat minder die-
pe klankkast dan de klassieke gitaar. 
Dankzij deze bouwwijze kan een fla-
mencogitaar de dynamische kracht en 
felheid van de flamenco overbrengen.’ 
Okay, zover duidelijk, maar wat is dan 
eigenlijk Flamenco, even doorklikken in 
Wikipedia geeft ook daar opheldering 
over; ‘Flamenco is een muziekgenre en 
een bijbehorende dans afkomstig uit 
de zuidelijke provincies van Spanje’. Ik 
zie daarbij een foto van een Spaanse 
dame in een rode jurk en hoor nu de 
muziek in mijn gedachten er ook bij. 
Dat beloofd wat, maar toch speelt Erik 
niet alleen Flamenco, hij heeft verschil-
lende muziekstijlen, ritmes en technie-
ken gemengd en zo een eigen geluid 
gecreëerd. Je hoort Jazz, lichte muziek, 
Spaans en klassieke muziek. 
De uit Gerwen afkomstige Erik Verhoef 
heeft zijn strepen al verdiend met op-
tredens en een eigen CD. En hij zal in 
zijn woonplaats voor je spelen op zon-
dag 20 januari om 14.00 uur in D’n Heu-
vel, Heuvel 11 in Gerwen. De kosten zijn 
€ 7,50 inclusief een kopje koffie of thee. 
Kinderen zijn gratis. Het is fijn als je je 
even aanmeldt via onderstaand email 
adres of telefoonnummer. 
Eric Verhoef is ook mede organisator 
van de koffieconcerten bij de WLG, 
werkgroep leefbaarheid Gerwen. Iede-
re maandag inloop of wandelen vanaf 
13.30 uur. Adres D’n Heuvel, Heuvel 11 
Gerwen. Mailadres: werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com. Tel.: 06-
41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Houtrijk zonder nummer
In de Nuenense- Krant van woensdag 9 januari stond een artikel van ene meneer Bressers 
over het met opzet slopen van het pand op de bijgaande getoonde foto.
De titel begon al met een fout. Het betrof Houtrijk no. 8. De oplettende lezer kon direct al 
zien dat het no. 8 betrof... zie rechts van de voordeur onder het lampje.
Maar dat is niet de enige fout. Na jaren verwaarloosd te zijn door de gemeente werd het 
pand vanaf de jaren zestig bewoond door Harrie en Miet van de Boomen. Daar zij het op 
eigen kosten bewoonbaar hadden gemaakt, huurden zij het voor een lage prijs van de ge-
meente. De laatste jaren werd gehuurd van de familie Van Pareren die het pand verkregen 
via een onderhandse deal met de gemeente.Het pand werd in 2000 in gehuurde toestand 
via notariële inschrijving ter verkoop aangeboden.
Ondergetekenden werden in 2000 eigenaar van het pand.
Medio 2000 werd Harrie ziek en verhuisde het echtpaar naar de Akkers.
Onze zoon heeft van die tijd tot eind 2017 met zijn gezin het pand bewoond. Wij hebben in 
die periode verschillende architecten het huis laten onderzoeken. Hun mening was steeds: 
Slopen, omdat er constructief van alles mis was met het pand en dat het in feite onbe-
woonbaar moest worden verklaard . 
Van eind 2017 tot december 2018 heeft het pand leeggestaan. Die tijd was nodig voor het 
maken van een ontwerp voor een nieuw huis en aanvraag omgevingsvergunningen voor 
sloop en nieuwbouw inclusief alle bodem en archeologische onderzoeken.
De opmerking dat wij leegstand hebben gebruikt om tot verkommering en sloop te ko-
men, beschouwen wij als een vilein standpunt van een schrijver die verzuimd heeft bron-
onderzoek te doen.

Ad en Ria Manders Houtrijk 4 - 6 Nuenen

Is dit de burgemeester van Nuenen?
Uw weergave van de nieuwjaarstoespraak van dhr. Houben is door mij en meerderen met 
toenemende verbazing gelezen. Is dit de burgemeester van Nuenen of een slecht geïnfor-
meerd raadslid uit Eindhoven. En die ook nog weet, dat expats niet aan familie zwemmen 
doen. Kundig.
Nu kleven er wel meer vreemde zaken aan deze functionaris, die een rekbaar begrip voor fei-
ten heeft. Een rechtszaak aanspannen tegen eigenaren, omdat op hun grond drugsrotzooi is 
gevonden. De wet is daar heel duidelijk over. Dat opruimen is een aanslag voor de Nuenense 
belastingbetaler zegt de man, die voor een schamele huur van zo rond de € 300 de belasting-
betaler denkt niet na te komen. Een bijstandstrekker gaat voor ongeveer het dubbele het 
schip in. Heel verbindend.
Dat is degene, die bij Provinciale Staten beweert, dat 78% van de Nuenenaren tegen samen-
gaan met Eindhoven is. De cijfers van de enquête verwarrend met inwonerstal en vervolgens 
een gloeiend betoog tegen zijn afwezige Eindhovense collega afsteekt. Indrukwekkend.
Degene, belast met juridische zaken, die uiterst zwijgzaam is over de afloop van de Kafi-af-
faire of de miljoenendeal met een garagehouder.
Waar het toenmalig juridisch genie van de gemeente stelde, dat de betaling eigenlijk niet 
kon. Het zou staatssteun zijn. Kennelijk was dat bij de opstelling van het contract niemand 
opgevallen. Weloverwogen.
Menigeen zal nog wel iets kunnen toevoegen aan deze strapatsen.
Wat me echter het meest bevreemd is de reactie van onze gemeenteraad of het ontbreken 
daaraan.
Het hoogste gezag van deze gemeente laat kennelijk alles passeren alsof er niets aan de 
hand is. Maar misschien nog niet zo vreemd voor een raad, die het mogelijk maakt, dat op 
grond van geen enkele redelijke onderbouwing fraai groen verwijderd wordt. Bang voor een 
opgehitst clubje?
Alles bijeen geen sterk bestuursnummer als je tegen samengaan bent. Met zulke vrienden 
heb je geen vijanden bij de provincie meer nodig.

D. Drenth, De Vroente 34, 5672 TM Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Vrijdag 11 januari las ik in de Rond de Linde het zoveelste commentaar van de vrienden 
van Eindhoven op de gemeente Nuenen. En ik dacht, jongens waar zijn jullie toch mee be-
zig? Jullie moeten niet overal tegenaan schoppen en het steeds maar hebben over wat er 
in het verleden niet goed is gegaan. Jullie zijn net twee kleine kinderen, die als ze niet kun-
nen winnen gaan huilen. En dat terwijl jullie er destijds zelf met de neus bovenop hebben 
gezeten in de raad. lk vraag me dan ook af wat hebben jullie toen al die tijd zitten doen, 
want jullie waren altijd overal tegen en nu gaan jullie naschoppen. Als jullie zo graag bij 
Eindhoven willen horen, ga vandaag nog. Er is niemand die jullie zal tegenhouden. Heel 
Nuenen zal jullie uitzwaaien en blij zijn dat de rotte appels weg zijn. In Eindhoven kunnen 
ze jullie vast nog goed gebruiken, daar is nog werk genoeg voor jullie. Desnoods nemen 
jullie Spierings ook mee, dan heb je een mooi trio om Eindhoven goed op de rails te zetten, 
want dat is hard nodig. Laat weten wanneer jullie vertrekken en niet met de stille trom, 
want dat zouden ze in Nuenen niet leuk vinden. 
Daaaaaaag,

M de Vries, van Brunschothof 58, Nuenen

 

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Little Boogie Boy
De eerste bluesband in 2019 is meteen een klapper. Op zondag 20 januari 
speelt de Little Boogie Boy band in Café Schafrath. Aanvang is 15.30 uur en 
de entree is, zoals altijd, gratis. Deze band is absoluut een topper in de Ne-
derlandse Blues scene. Regelmatig begeleiden ze Amerikaanse blues hel-
den op hun tour door Europa of knallen ze zelf op buitenlandse podia. Ze 
spelen Chicago blues met een happy twist, oftewel ‘Happy Blues’, zoals de 
band het zelf noemt. Maar daar blijft het niet bij. Soul en Mississippi blues 
wordt ook ten gehore gebracht.

AED Het Puyven/Molvense Erven
Op de valreep net voor de jaarwisseling hebben Bewonersvereniging Het 
Puyven en Belangenvereniging Molvense Erven in samenwerking met stich-
ting Heartsafe Nuenen c.a. en gesponsord door de Rabobank Dommelstreek 
een AED mogen plaatsen aan de Oude Kerkdijk.

De locatie is speciaal gekozen op de 
scheidslijn van en dus centraal gelegen 
tussen Het Puyven, De Molvense Erven 
en de Oude Kerkdijk. Hiermee is voor 
deze wijken nu ook een AED binnen 
handbereik beschikbaar. In samenwer-
king met stichting Heartsafe worden re-

animatiecursussen gepland, waardoor 
nog meer bewoners in staat zijn aan me-
debewoners en naaste buren, indien no-
dig, hulp te verlenen. Dank van onze be-
woners gaat uit naar de Rabobank Dom-
melstreek en de stichting Heartsafe voor 
het mede mogelijk maken hiervan.

#3 KWIEK reiken
Iedere week wordt een andere oefe-
ning uit de Kwiek beweegroute van 
1,5 km in Nuenen toegelicht door ge-
riatriefysiotherapeuten Ellen Raes-
sens en Lieke Braam. Doet u mee?

De bedoeling bij deze oefentegel is 
om de hand uit te strekken en naar bo-
ven te reiken. U gaat rechtop staan 
met de kin ingetrokken alsof u ver-
baasd bent. Breng de schouders iets 
naar achteren en iets omlaag. Reik met 
de rechterarm en vervolgens met de 
linkerarm. Doe dit voor beide handen 
10x. Op de pilaar staan de getallen 1 
t/m 9 afgebeeld om de behaalde 
hoogte af te lezen. 

Komen beide handen even hoog? En 
kunt u de score verbeteren door op uw 
tenen te gaan staan?

fysiotherapie •

Zanger/gitarist Hein Meijer wordt 
alom gewaardeerd voor zijn blue-
sy stem en speciale gitaar spel. 
Het wordt een middag swin-
gen. Dat is zeker!!
Sunny Blues Nuenen orga-
niseert blues optredens 
in samenwerking met 
Café Schafrath in Nue-
nen en deze zijn al-
tijd gratis te be-
zoeken. 

Interesse? Meld u dan aan voor de gra-
tis nieuwsbrief via de website: www.
sunnybluesnuenen.nl. Dan mist u 
nooit een optreden.

Datum: 
20 jan, 15.30 uur. 

Entree gratis
Locatie: 

Café Schafrath, 
Park 35 Nuenen

Training ‘Leuk 
ouder worden’ in 
februari van start
Wanneer je ouder wordt, verandert je 
leven. Je verliest mensen uit je omge-
ving, soms ontbreekt een zinvolle dag-
besteding en je gezondheid laat je wat 
vaker in de steek. Door dit soort veran-
deringen kun je je best eens eenzaam 
gaan voelen. Leren met LEV biedt in fe-
bruari de groepstraining ‘Leuk ouder 
worden’ aan. Wil je beter leren omgaan 
met veranderingen in je leven? Doe 
dan samen met andere ouderen mee 
en schrijf je in. 
Tijdens de training doe je allerlei oefe-
ningen en krijg je inzicht in hoe een-
zaamheid ontstaat en wat je er aan kunt 
doen. We gaan samen aan de slag om 
op een leuke manier oud te worden!
De training start op donderdag 28 fe-
bruari en bestaat uit acht bijeenkom-
sten van 09.30 tot 12.30 uur die om de 
week worden gegeven in het Centraal 
kantoor van LEV groep, Penningstraat 
55 in Helmond. Aan de training zijn 
geen kosten verbonden.

Meedoen? 
Opgeven kan via www.lerenmetlev.nl 
(zinzicht) of neem contact op met Ine-
ke Folgerts, 06-34164890, Ineke.fol-
gerts@levgroep.nl of Saske van Enge-
land, 06-14871215, saske.vanenge-
land@levgroep.nl.
Op www.lerenmetlev.nl vind je meer 
trainingen voor inwoners, vrijwilligers 
en beroepskrachten.

Dermagiq medicinale Honingzalf 

Steeds meer mensen ontdekken de 
werkzaamheid van medicinale honing
Nu de zon het in deze tijd laat afweten, steken huidproblemen weer de kop 
op. Met name eczeem en te droge huid kunnen voor veel irritaties zorgen, 
met als gevolg dat men gaat krabben. Dit geeft echter nog meer irritatie 
doordat de huid dun wordt en stuk gaat.

De Hr. Coolen van DA Drogisterij 
Noordveld in Nuenen:
“Wij krijgen steeds meer vragen bij ons 
in de winkel of wij een goed middel 
hebben tegen eczeem  en de vervelen-
de jeuk die dit veroorzaakt. Veel men-
sen vragen dan wel om een natuurlijk 
middel.”
Diverse klanten hebben ook gelezen 
dat  Dermagiq honingzalf een probaat 
middel is en willen deze proberen. Ook 
omdat ze van vriendinnen  gehoord 
hebben dat deze medicinale honing-
zalf hun zo goed geholpen heeft.

Ook meer en meer komen ze gericht 
naar de winkel en vragen aan mij: ”heeft 
u ook Honingzalf ?” Ik beveel graag een 
merk aan waar ik voor de volle 100% 
achter kan staan. Dermagiq honingzalf 
heeft een hoog enzymgehalte en een 
constante kwaliteit. Ook heeft de zalf 
het certificaat medisch hulpmiddel, 
wat ik heel belangrijk vind.
Wij hebben gekozen voor een zalf die 
ook in  diverse ziekenhuizen gebruikt 
wordt, met name voor eczeem en 
moeilijk te genezen wonden blijkt 
deze zalf het meest effectief. 

Het gebruik is simpel:
Breng 3 maal daags een dun laagje zalf 
aan op de aangedane huid. Zelfs als 
deze door krabben of stoten stuk is ge-

gaan mag je deze op de open wond 
verdelen. Schaaf en snijwonden gene-
zen sneller en zonder korstvorming. 
Ook lichte brandwonden geven snel 
een verlichting  zonder littekens. Deze 
zalf is ook voor kinderen heel erg ge-
schikt. (prikt niet)

Kom naar onze winkel. Vraag naar en 
ervaar de werking van honingzalf.



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

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

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

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

VACATURES 
Wij zoeken vlotte jonge 

mensen voor in de bediening 
en om af te wassen in de 
keuken. Flexibele uren, 
vaak in het weekend, 

vanaf 17.00 - 23.00 uur. 
Interesse? Bel 040-2988913

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend uw WONINGINRICHTERZondag 20 januari
 geopend 11.00 - 17.00 uur

ELKE 2e NL LABEL 
ZONWERING 
50% KORTING

VAKKUNDIG GEMETEN, GEMAAKT en GEÏNSTALLEERD
ALLE RAAMDECORATIE EN VLOERBEKLEDING:

VLOERBEKLEDING
EN KARPETTEN
- PVC
- MARMOLEUM
- LAMINAAT
- VINYL / NOVILON
- TAPIJT
- TRAPLOPERS
- KARPETTEN
- MAATWERK

RAAMBEKLEDING
- SHUTTERS
- JALOEZIEËN
- PANEELGORDIJNEN
- GORDIJNEN
- VOUWGORDIJNEN
- VITRAGE
- LUXAFLEX
- MAATWERK

Bijv.: Duettes, Jaloezieën, 
Plissés, (duo)Rolgordijnen

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

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

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

TE KOOP AANGEBODEN: 
nieuw vloerkleed afm 
240x170. kleur: creme, bei-
ge, bruin tinten. Hoogpolig 
met canvas rug. Tel: 040-
2026653. Prijs: n.o.t.k.

AANGEBODEN: Hulp in 
de huishouding. Tel. 06-
86220090.

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.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Professional Organizer Jolanda van Dungen helpt je: - bij het ordenen en opgeruimd houden van je spullen- bij het opzetten en bijhouden van je administratie- bij het plannen en organiseren van je verhuizing- bij het realiseren van een goede werk-privé balans- om georganiseerd en effi ciënt te werken- om overzicht te krijgen op al je taken

JDStructuur werkt professioneel, zorgvuldig 
en discreet volgens de gedragscode van de Ne-
derlandse Beroepsvereniging van Professional 
Organizers en kan in sommige situaties worden 
vergoed vanuit een PGB.

Heb je geen overzicht meer 
over je huishouden 
of administratie?

www.JDstructuur.nl | E-mail: info@JDstructuur | Tel. 06-42850005

Muziek op dorpsboerderij Weverkeshof
Op zondagmiddag 20 januari, om 14.00 uur, bent u uitgenodigd voor het bijwonen van 
een optreden van zangeres Gertje Raassens. Een zondagmiddagje ‘Easy Listening’ met 
vrije toegang. Een van Gertjes hobby’s was al zingen en deze hobby is inmiddels uitge-
groeid tot een ware passie. Haar repertoire past zij aan haar publiek aan. Zij trekt de men-
sen naar zich toe met alom bekende songs en men wordt aandachtig stil bij haar mooie 
luisterliedjes. Het wordt weer genieten.

Overdekt schaatsen in de tent
Op 25 en 26 februari is er in de ResiTentie van De Dwèrsklippels op
het Vincent van Goghplein een echte overdekte ijsbaan aanwezig.

Zonder rekening te hoeven houden met 
de weersomstandigheden en onder het 
genot van een drankje en gezellige mu-
ziek, kan er door jong en oud naar harten-
lust gratis geschaatst worden tussen 14.00 
en 21.00 uur. Mocht je geen eigen schaat-
sen hebben, dan zijn er gratis schaatsen te 
leen op vertoon van je ID.
Op maandag 25 februari is er vanaf 17.30 
uur ook nog een overheerlijk stamppotten-
buffet aanwezig, mede mogelijk gemaakt 
door het bedrijf Bidfood. De prijs voor een 
heerlijk bord stamppot (boerenkool of huts-
pot) met worst en spek, bedraagt € 5,- en 
kinderen tot 14 jaar betalen € 2,50. Tot dan!
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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
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

Vrijdag 25 januari
09.00 uur Met de WLG naar museum 

Dansant in Hilvarenbeek.
Vertrek vanuit Gerwen

Zaterdag 26 januari
20.30 uur NAWDEWIR door 
Maas, Van Gorp & Snijders

Ons Tejater, Dorpshuis Lieshout
Reserveren: www.vierbinden.nl/onstejater

Maandagavond 21 januari
20.00 uur Gipsyjazz 

De Stam Gerwen

Woensdag 23 januari t/m 
zaterdag 2 februari

Nationale voorleesdagen 
Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen

Woensdag 23 januari
14.00-16.00 uur: Gratis Seniorweb Open 
Week. Technische helpdesk, vrije inloop 

speciaal voor allerlei technische problemen.
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 24 januari
Vanaf 09.00 uur: Gratis Seniorweb Open 

Week. Computercafé: fotobewerken, 
fotoalbums maken en wenskaarten maken.
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Zondag 20 januari
14.00-17.00 uur Sponsor Muziekmiddag
Gertje Raassens met Easy Listing liedjes

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 20 januari
 Onthulling multifunctionele boarding 

RKSV Nuenen - Udi’19/CSU. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

RKSV Nuenen, Pastoorsmast 14 Nuenen

Zondag 20 januari
15.30 uur Sunny Blues Nuenen met

Little Boogie Boy
Café Schafrath

Maandag 21 januari
14.00-16.00 uur: Gratis Seniorweb Open 

Week. Helpdesk, vrije inloop, 
onze vrijwilligers staan voor iedereen klaar.
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Zaterdag 19 januari
17.00-01.00 uur Tonpraatavond 2019

Collse Hoefdijk 24, Nuenen
19.40 uur Bonte Avond CV De Wetters

‘De Koppelaar’ Nederwetten

Zaterdag 19 januari 2019 
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, 
Presentatie: The Black Longhorn

Zondag 20 januari
13.00 - 17.00 uur Opening expositie 

‘Inspiring Faces’. SHE Art Gallery
De Huufkes 34 Nuenen

Zondag 20 januari
14.00 uur Koffi econcert door Erik Verhoef 

(gitaar) in d’n Heuvel Gerwen
14.00 uur Prinsenreceptie CV De Wetters

‘De Koppelaar’ Nederwetten

Vrijdag 18 januari 
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 
RKSV Nuenen, Pastoorsmast 14 Nuenen

20.00 uur Rikken in Piet Renders paviljoen 
RKVV Nederwetten

Donderdag 17 januari
09.30 uur Digitale Nalatenschap

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 17 januari
20.00 uur De Drijehornick-lezing: 

‘Wonderen in het zonlicht’
basisschool De Dassenburcht 

aan de Jacob Catsstraat

Vrijdag 18 januari
20.00 uur Kienen KBO

Dorpshuis Lieshout
20.00 uur Repetitie TOP2000 koor 
De Regenboog, Sportlaan Nuenen

������������������

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

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

Maand januari

Oranjelaan 54     5741 HH Beek en Donk     T 0492 730 031  
info@crematoriumtlaar.nl       www.crematoriumtlaar.nl

Een fijne gedachte:
Tot het allerlaatst 
echt nabij zijn.

Open dagen:
15 februari  13.00 - 17.00 uur
17 februari  11.00 - 17.00 uur

Geopend vanaf februari 2019

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 19 januari 18.30 uur: viering, 
stilteviering, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 20 januari 11.00 uur: Oecume-
nische viering, Gregoriaans koor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en dhr. P. 
Flach.

Misintenties 
Zaterdag 19 januari 18.30 uur geen in-
tenties.
Zondag 20 januari 11.00 uur: Leo en 
Tonnie Verhappen - Aarts; Jet van Kro-
nenburg - Smulders; Gerard Bax ( van-
wege verjaardag); overleden ouders 
Jan en Miet Dijstelbloem - Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij - 
van de Kam; Annie Molenaar - van 
Happen; Mien van Grotel - Smulders; 
Toon van Grotel, Joost van der Graaf en 
Ineke Hilberink; Jan en Miet de Haas; 
Henk Donath.

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

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 20 januari 11.00 uur: viering, 
Motettenkoor, voorganger pastor P. 
Clement.

Misintenties 
Thea Maas - Köhnen (vanwege sterfdag).

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 januari 09.30 uur: viering, 
Motettenkoor, voorganger pastor P. 
Clement. 

Misintenties 
Piet Coolen; Gerard van Mook; Toon 
Meijers.

Mededeling
In onze parochie is overleden Cor Dek-
kers, Soeterbeekseweg 22B. 
Wij wensen familie en vrienden veel 
sterkte bij dit plotselinge verlies.

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

Zie onze website en op Facebook.
 
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 17 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Antonius, abt. 
Vrijdag 18 januari. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Prisca, maagd en 
martelares. Begin van de Internationa-
le Bidweek voor de eenheid van de 
Christenen. 
Zaterdag 19 januari. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Marius en gezellen, 
martelaren en H. Knoet, koning van 
Denemarken, martelaar. 10.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 20 januari. Tweede zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 21 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Agnes, maagd en martelares. 
Dinsdag 22 januari. 18.30 uur H. Mis, H. 
Vincentius en Anastasius, martelaren. 
Woensdag 23 januari. 07.15 uur H. Mis, 
H. Raymundus van Pennafort, belijder; 
gedachtenis van H. Emerentiana, 
maagd en martelares. 

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

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 Schilderen 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.

Seniorweb Open Week
Door de landelijke Seniorweb organisatie is de week van 21 t/m 25 januari 
uitgeroepen tot Open Week. In deze week staan de deuren van vele Senior-
web locaties voor iedereen open; voor leden en niet-leden. Toegang gratis. 

op internet met betrekking tot uw 
hobby. Denk aan handige filmpjes met 
tips, uitleg of ideeën van kenners.

Wie wil deze kennis delen met Senior-
web Nuenen, omdat het misschien 
een geschikt onderwerp oplevert voor 
een Computercafé? Gepresenteerd 
door iemand van Seniorweb en een 
gastpresentator (uiteraard de persoon 
met de hobby). U kunt via het contact-
formulier op de website www.senior-
webnuenen.nl laten weten wat de 
hobby is waarover u meer wilt vertel-
len (allerlei links hoeft u hier nog niet 
in te vullen) dan wordt er begin fe-
bruari contact met u opgenomen. 

Tot ziens wellicht tijdens de Open 
Week! 

Seniorweb Nuenen (Jonkheer Hugo 
van Berckellaan 18, Nuenen) doet ook 
mee en opent de deuren op: 
Maandag 21 januari van 14.00 uur tot 
16.00 uur: Helpdesk, vrije inloop, onze 
vrijwilligers staan voor iedereen klaar. 
Woensdag 23 januari van 14.00 uur tot 
16.00 uur: Technische helpdesk, vrije 
inloop speciaal voor allerlei technische 
problemen. 
Donderdag 24 januari vanaf 9.00 uur: 
Speciale gratis Computercafé ochtend 
met drie presentaties over foto’s: foto-
bewerken, fotoalbums maken en wens-
kaarten maken. 

Gedurende de Open Week is er op de 
website van Seniorweb Nuenen www.
seniorwebnuenen.nl een presentatie 
te bekijken over het herkennen van 
nepmails. De vele voorbeel den die u te 
zien krijgt maken u zeer alert! Dat is 
heel prettig in een tijd waarin de nep-
mails er steeds echter uit gaan zien. Te-
gelijkertijd moeten we niet vergeten 
dat internet ook veel goeds brengt.
Misschien heeft u een hobby waar u 
veel plezier aan beleeft juist door de 
interessante links die u weet te vinden 

Oppassen als 
bijbaantje? Volg  
de oppascursus!
Oppassen is een leuk bijbaantje, maar 
het is wel handig om wat meer te weten 
als je er aan begint. Daarom kun je nu in 
vier bijeenkomsten een echt oppasdi-
ploma halen. Met het diploma op zak 
ben je goed voorbereid en heb je een 
streepje voor op andere kinderen die 
willen oppassen! De training start op 12 
maart en wordt gegeven bij LEVgroep 
Nuenen, aan de Berg 22 in Nuenen.

De oppascursus is voor jongeren van-
af de brugklas tot 16 jaar uit de ge-
meente Nuenen. In vier bijeenkom-
sten krijg je uitleg over verschillende 
onderwerpen zoals kennismaken en 
positief omgaan met kinderen, ver-
wachtingen van ouders, veiligheid, 
spelen, eten, bedtijd en wat je kunt 
doen als kinderen niet luisteren. Ook 
krijg je veel handige tips. 

De bijeenkomsten zijn op 12, 19 
maart en 2, 9 april van 19.00 - 20.30 
uur. De cursus wordt verzorgd door 
de GGD, Zorgboog en LEVgroep, on-
derdeel van het Centrum Jeugd en 
Gezin Helmond. Deelname is gratis 
maar er geldt een maximum aantal 
deelnemers dus geef je snel op!

Meedoen?
Aanmelden kan via de website www.
lerenmetlev.nl/zinzicht (klik op jonge-
ren). Met vragen kun je contact opne-
men met Nicole Schellens: Nicole.
schellens@levgroep.nl, telefoon 06-
89970542.
 Op www.lerenmetlev.nl vind je meer 
trainingen voor inwoners, vrijwilligers 
en beroepskrachten.
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EMK
Vrijdag 18 januari 
EMK 1 (zaal) - Den Hoek 2  . . . . . 20.00
EMK 2 (zaal) - FC Bergeijk 4  . . . . 20.00
Zondag 20 januari 2019
EMK 1 - ZSC 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 7 - Braakhuizen 6  . . . . . . . . 12.00
 

Gemakkelijke 
overwinning   
voor NKV 1
Door: Mike Bekkers 

De wedstrijd begon afgelopen zon-
dag wat eerder dan NKV 1 tegen-
woordig gewend is. Om 13.15 uur 
startte de wedstrijd in Nuenen te-
gen de Nijmegenaren. NKV wist wat 
ze te doen stond, vooral na een dui-
delijk signaal van concurrent Attila 
de dag ervoor. Er moest overtui-
gend gewonnen worden tegen De 
Hazenkamp.

De gedrevenheid resulteerde in een 
een flitsende start voor de Nuenena-
ren. Na ongeveer 20 minuten gespeeld 
te hebben was het verschil al tien goals 
en werd er gerust met een stand van 
15-3. Daarmee was de wedstrijd ge-
speeld, maar nog zeker het doel niet 
bereikt. In de rust werd besproken dat 
NKV 1 niet moesten verslappen in het 
spel en dat zij het spel moesten blijven 
bepalen, voor elkaar blijven werken en 
het tempo hooghouden.
In de tweede helft wist De Hazenkamp 
de tactiek wat aan te passen door wat 
meer rond de korfzone te zwerven 
voor de afvallende ballen. Makkelijke 
kansen werden genomen, maar niet 
benut. Wat resulteerde in veel een-
schots aanvallen aan de zijde van NKV. 
Het tempo moest omhoog, en zo ge-
zegd zo gedaan. NKV kon makkelijker 
meerdere kansen nemen en de doel-
punten begonnen weer te vallen.
Met nog 10 minuten op de klok werd 
duidelijk dat de wens van 30 goals niet 
gehaald ging worden. Waarna sco-
ringskanon Nik van de heuvel uit de A1 
en steun en toeverlaat Samira Veninga 
het veld in kwamen. Nik pakte zelfs 
nog een goaltje mee. De wedstrijd ein-
dige in een uiteindelijk gemakkelijke 
overwinning: 27-8. Er werd daarmee 
overtuigend gewonnen en een duide-
lijke lijn ingezet naar de kraker van vol-
gende week.
NKV zal dan in Eindhoven spelen te-
gen medekoploper Attila 1 om 13.45 
uur. Zorg dat je deze wedstrijd niet 
mist, alle support is van harte welkom!

Veldsink Advies     
nieuwe sponsor NKV C1
Met Veldsink Advies, actief op het gebied van � nancieel advies in hypothe-
ken, verzekeringen en pensioenen heeft NKV C1 een prominente Nuenense 
sponsor gevonden voor haar wedstrijdkleding. 

Nieuwjaarsbijeenkomst   
TV de Lissevoort
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van TV de Lissevoort is zondag de Vrijwilliger 
van het jaar 2018 bekend gemaakt: Otto Voorman, secretaris van de club. 

stormsessie (verlengd tot 20 januari). 
Op 31 januari is er een discussieavond 
voor geïnteresseerde leden. 

Ook werden de kampioensteams van 
de najaarscompetitie 2018 in het zon-
netje gezet. Tenslotte werd Guus Pou-
lissen bedankt voor meer dan 30 jaar 
tossmeester op maandagavond, waar-
bij gememoreerd werd dat hij eerder 
al zijn sporen verdiende bij toernooien 
en interne competities. Guus blijft als 
echte verenigingsman actief als bar-
man. 

Vrijwilliger van het jaar 2018
Otto Voorman werd benoemd tot Vrij-
williger van het jaar 2018. Otto is sinds 
2½ jaar een ontzettend belangrijke 
persoon op de achtergrond van de 
vereniging. Hij regelt, structureert, 
stuurt, en houdt iedereen alert!! Sinds 
september 2016 is Otto secretaris, van 
mei - oktober 2017 (6 maanden) heeft 
hij tevens de voorzitter vervangen tij-
dens ziekte, vanaf oktober 2017 - 
maart 2018 (6 maanden) was hij te-
vens ook penningmeester a.i. Hij heeft 
vanaf september 2016 operationeel, 
dus naast zijn dagelijkse werk als se-
cretaris, en ondanks een af en toe wan-
kele gezondheid, een groot aantal za-
ken voortvarend aangepakt. Te noe-
men zijn de ombouw van de ledenad-
ministratie, invoer van de KNLTB, 
club-app, de 20-jarige cashflowplan-
ning, inventarisatie van ICT, toegangs- 
en sleutelbeheer en nog vele andere 
zaken. Van harte gefeliciteerd Otto, 
veel dank voor al je inzet! 

Het was weer een gezellige bijeen-
komst, waarin de (oud)leden van de 
tennisvereniging elkaar ontmoetten 
om elkaar een goed jaar toe te wen-
sen. Ook het met 95 jaren oudste lid, 
Doortje Stienen, was van de partij. De 
leden van de paviljoencommissie had-
den het uitstekend voor elkaar met 
een bubbel en soep voor de gasten. 

Voorzitter, Leo van de Sande, memo-
reerde in zijn toespraak het afgelopen 
jaar met vele heel geslaagde activitei-
ten. Het afgelopen jaar stond vooral in 
het teken van de bouw en opening 
van de 2 padelbanen en de vernieuw-
de toegang. Intussen hebben 200 
mensen kennisgemaakt met deze 
nieuwe sport via clinics. In het voorjaar 
gaan maar liefst 8 teams competitie 
spelen; dat wordt dringen op de ba-
nen! Het komende jaar start het be-
stuur een discussie over de (bestuurlij-
ke) toekomst van de vereniging, waar-
bij het alle leden uitnodigt mee te wil-
len denken. Vooral de enorme groep 
van 450 leden tussen 25 en 60 jaar, ‘the 
next generation’, wordt daarbij aange-
sproken. Deze groep is genodigd deel 
te nemen aan een interactieve brain-

Dank aan Guus Poulissen

Otto Voorman, 
Vrijwilliger van het jaar 2018 

Jaarlijkse nieuwjaarsborrel 
van LONU
Door Marieke IJsendoorn

Dinsdagavond 8 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse nieuwjaarsbor-
rel bij LONU met daaraan voorafgaand de prestatieloop. Het clubgebouw 
was gezellig aangekleed in kerstsfeer en voor iedereen stonden de glüh-
wein en de oliebollen klaar. 

Ook was er een speciale prijs voor 
twee dames die afgelopen september 
zijn gestart met de beginnerscursus 
en toch tijdens de Sylvesterloop al 
een zeer goede tijd liepen op de 5 km, 
dit zijn: Ellis Engelen en Miranda Wou-
ters.

Na de uitreiking van de Clubkampioe-
nen gingen we over tot de verkiezing 
van LONU-er van het jaar 2018. Alle le-
den van LONU konden een LONU-er 
nomineren voor de LONU-er van het 
jaar verkiezing, er kon deze avond ge-
stemd worden op vier namen die al 
eerder middels een stemronde gese-
lecteerd waren. Het lag vrij dicht bij el-
kaar, maar uiteindelijk werd Olav Boi-
ten gekozen tot LONU-er van het jaar. 
Olav werd geroemd om het met regel-
maat geven van trainingen en het en-
thousiasmeren van LONU-ers voor het 
fenomeen trailrun.

Het was een hele gezellige avond en 
fijne aftrap van een nieuw sportief jaar!

 

De prestatieloop is een testloop om te 
bepalen hoeveel rondjes van 600 me-
ter je kan hardlopen in een half uur. Zo 
weet je hoe je er conditioneel voor-
staat na de gezellige decembermaand. 
Nadat de leden die meeliepen met de 
prestatieloop met natte koppies bin-
nen waren gekomen werd er rondge-
gaan met Glühwein en oliebollen. 
Traditiegetrouw werd er vervolgens 
overgegaan tot de uitreiking van de 
Clubkampioenen van 2018. Bij de 
mannen was de derde plaats voor Pe-
pijn van Rooij, de tweede plaats voor 
Olav Boiten en de eerste plaats Cyriel 
Douven.
Bij de dames ging de prijs voor de der-
de plaats naar Maria van Hout, de 
tweede plaats was voor Gertie Wou-
ters en de eerste plaats voor Monique 
van der Linden.
De ‘aanmoedigingsprijs’ ging deze keer 
naar Jasper van der Toorn voor zijn be-
geleiding en tomeloze inzet om ver-
schillende LONU dames qua looppres-
taties naar een hoger niveau te tillen.

vlnr: Pepijn, Olav, Cyriel, Monique, Gertie, Maria, Jasper en de twee hurkende dames Ellis 
en Miranda
 

Korfbal

Onder grote belangstelling was het 
Jeannette Veldsink die zaterdag 12 ja-
nuari 2019 het super strakke kleding-
pakket, zie foto, aan het team van NKV 
C1 overhandigde. Veldsink Advies en 
NKV bekrachtigen met deze nieuwe 
sponsoruiting de nauwe banden want 
naast de bordreclame welke al vele ja-
ren bij NKV hangt is Merel, kleindoch-
ter van oprichter Jan Veldsink en doch-
ter van Jeannette en Stefan, bij NKV ac-
tief. Voorzitter Henri van den Nieuwen-
hof refereerde aan het 40 jarig bestaan 
van Veldsink, opgericht op 1-1-1979, 
wat in hetzelfde jaar valt als de bouw 
van Sporthal De Hongerman en het 
NKV Clubhuis aan het Wettenseind. 
NKV is trots dat Veldsink Advies een 
bewuste keuze voor NKV maakte en 
zelf NKV benaderde om te kijken welke 
mogelijkheden er waren om een ty-

pisch Nuenense vereniging met een 
familiair karakter te kunnen onder-
steunen. 

De diepgewortelde Nuenense roots 
van Veldsink Advies en NKV passen uit-
stekend bij elkaar. Jeannette Veldsink 
hierover: “Wij voelen ons betrokken bij 
de omgeving waarin wij werken en als 
onderdeel daarvan ondersteunen wij 
graag lokale verenigingen. NKV in het 
bijzonder, hoort daar zeker bij”.
Onder het toeziend oog van opa Jan 
Veldsink, trotse moeder Jeannette en 
papa Stefan lukte het NKV C1, het team 
van Merel, in de aansluitende competi-
tiewedstrijd net niet om tegenstander 
DKB te verslaan. Met het kleinst moge-
lijke verschil (10-11) werd na een span-
nende wedstrijd helaas verloren van 
DKB C1 uit Best. 

Heerlijk dagje bridgen?

De Van Goghdrive 
komt er weer aan!
Bridgeclub Common Sense organi-
seert op zaterdag 16 februari alweer 
de 36ste Van Goghdrive. Thuis- en 
clubspelers uit Nuenen en de wijde 
omgeving zijn weer van harte welkom 
om de hele dag te bridgen in Het 
Klooster aan het Park.
Tijdens de ochtend speel je tegen an-
dere paren van willekeurige sterkte. 
De uitslag bepaalt de middagindeling. 
Dit betekent dat iedereen ’s middags 
op eigen niveau speelt en dus een prijs 
kan winnen. Een unieke formule!
Deze bridgedrive is altijd weer gezellig 
en goed georganiseerd. Doen jullie 
ook (weer) mee?
Voor meer informatie en aanmelden: 
kijk op www.nbbclubsites.nl/club/300 
22/pagina/959043 of neem contact op 
met de organisatie vangoghdrivenue-
nen@gmail.com

Gemakkelijke 
overwinning   

Gevonden  
gouden armband
Gevonden in Bart de Ligtstraat gou-
den armbandje met steentjes.
Tel: 06 46 56 27 18. 

 

Tennis

Cultuur Overdag:

Magische 
� lmmuziek in het 
Van Goghkerkje
Op donderdagm iddag 24 januari 
wordt door Cultuur Overdag in het 
Van Goghkerkje het eerste mati-
neeconcert van 2019 georgani-
seerd. Speciaal voor Cultuur Over-
dag heeft zangeres en pianiste 
Carolien Devilee een muzikaal pro-
gramma samengesteld met prachti-
ge � lmmuziek. Zeer toepasselijk: de 
maandelijkse � lm in Het Klooster is 
immers een vast onderdeel van het 
aanbod van activiteiten van Cultuur 
Overdag.

Carolien geeft regelmatig concerten 
en musiceert in ensembles bij bijvoor-
beeld (theater)voorstellingen en 
kunstprojecten. Daarnaast is ze piano-
begeleidster van instrumentalisten/
vocalisten. Ook doet ze studiowerk, 
bijvoorbeeld het inspelen van (eigen) 
muziek voor films en/of documentai-
res.

Op de website van Cultuur Overdag 
vindt u het exacte programma en 
meer informatie over Carolien Devilee. 
Aanvang van het concert: 14.30 uur; 
toegangsprijs: € 12,50 (inclusief een 
pauzeconsumptie). Kaarten zijn te 
koop via de website en aan de balie 
van Het Klooster.
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Voetbal
Aardige resultaten 
Badminton Club Lieshout 
In de enige afdeling van de ‘mannen-2de klasse’ heeft het eerste herenteam 
van Badminton Club Lieshout een verdienstelijk gelijkspel gehaald tegen 
het volledig Indische team van BC Eindhoven: die koploper is in deze klasse. 
Tegen laagvlieger BC Goirle was het verschil groter. De Lieshoutse heren 
stonden slechts één partij af en wonnen dus met 7-1.

BC Eindhoven-H2 - BCL-H1: 4-4
De uitwedstrijd tegen het eerste he-
renteam van BC Eindhoven leek vooraf 
de beslissende partij in deze klasse. 
Eerder hadden de Lieshoutse badmin-
tonners immers al tegen deze tegen-
stander gelijk gespeeld én tot nu toe 
hadden de Indische-Eindhovenaren 
verder alles gewonnen. Wouter van 
Vijfeijken en Bert Manders verloren 
hun dubbelpartij. Jeroen van der Hei-
den en Ruud van Vijfeijken wonnen 
hun dubbelpartij van Brijesh Bhardwai 
en Pranjal Gupta. In de daaropvolgen-
de singlepartijen leek het allemaal 

toch nog goed te komen. Wouter van 
Vijfeijken won met duidelijke cijfers. 
Bert Manders deed hetzelfde tegen 
Imran Yousaf en Laurence Roijackers 
won zijn singlepartij ook; hij won van 
Pranjal Gupta. Ruud van Vijfeijken kon 
het echter niet bolwerken tegen de 
ijzersterke Omran Yousaf en verloor 
met 21-8, 22-20. Doordat de heren de 
twee laatste dubbelpartijen verloren 
verdween de 4-2 voorsprong als 
sneeuw voor de zon en moesten de 
Lieshoutenaren zich tevreden stellen 
met een gelijkspel (4-4). Een prima 
prestatie tegen een team dat nog geen 
enkele partij heeft verspeeld, maar uit-
eindelijk onvoldoende om de koplo-
per dichter te benaderen.

BCL-H1 – BC Goirle-H1: 7-1
Na de enerverende partij tegen BC 
Eindhoven en de verplaatste wedstrijd 
tegen Veerkracht mocht het vaandel-
team van Badminton Club Lieshout 
voor de eerste wedstrijd van het kalen-
derjaar 2019 aantreden tegen hekken-
sluiter BC Goirle. In een eenzijdige par-
tij lieten de Lieshoutse badmintonners 
duidelijk zien wie de beste is. Alle vier 
de dubbelpartijen werden in twee 
sets, winnend afgesloten. Ook drie van 
de vier singles werden gewonnen, 
steeds in twee sets. Alleen Ruud van 
Vijfeijken kwam niet goed in zijn spel 
en moest de overwinning aan Tim 
Lemmens laten. Doordat Wouter van 
Vijfeijken, Laurence Roijackers en Bert 
Manders dus wél wonnen, mocht het 
team tóch zeven punten toevoegen 
aan het totaal.

Laurence Roijackers presteerde weer prima 
in het eerste herenteam van Badminton 
Club Lieshout

Badminton
Bas Engelen sportman 
van het jaar 2018 bij RKGSV
Op de nieuwjaarsreceptie van RKGSV is Bas Engelen gekroond tot sportman 
van het jaar 2018. Bas is al heel wat jaren lid van RKGSV. 

Bas Engelen sportman 2018 bij RKGSV

Begonnen als voetballer maar door 
blessures noodgedwongen keeper ge-
worden, en dat deed hij niet eens on-
verdienstelijk. Daarnaast heeft Bas als 
jeugdleider en trainer alle jeugdelftal-
len begeleid. Bij de overgang naar de 
senioren bleef Bas actief als leider, 
coach en trainer, en fluit hij regelmatig 
nog een wedstrijd. Ook op de jaarlijkse 
opknapdag van de club is Bas met re-
gelmaat te vinden. Samen met zijn col-
lega Richard van Erp is hij de aanjager 
van het 4e elftal. Ook dit jaar doen ze 
nog volop mee om de prijzen. Ze zit-
ten nog in het bekertoernooi en als ze 
hun inhaalwedstrijd winnen stijgen ze 
naar de 2e plek op de ranglijst in de 
competitie. 

Bas werd door voorzitter Peer Kamsma 
geprezen om zijn inzet voor RKGSV. Hij 
ontving daarbij een bos bloemen, en 
een aandenken in de vorm van een 
plaquette. Bas wordt bijgeschreven op 
de erelijst van sportmensen bij de 
club.

Huldiging Jubilarissen 
RKSV Nuenen
De jubilarissen Tiny Damen (60 jaar), John van den Elsen en Kees van Geffen (beide 
50 jaar), Hein Houbraken (op de foto) en de broers René en Roland van den Berg 
(alle drie 40 jaar), Marie-José van Hout, Pierre van den Eeden, Guido Hurkx, Sander 
Hurkx, Lex van Grotel, Henk-Martijn Bloot, Mark Damen, Janus Tuhumury, Frank van 
Roosmalen en Frank Smits (allen 25 jaar) zijn tijdens de goed bezochte en gezellige 
Nieuwjaarsreceptie door RKSV Nuenen volgens traditie in het zonnetje gezet. 

Hein Houbraken en echtgenote ontvangen de felicitaties van RKSV bestuurders 

Record aantal deelnemers bij rikken

John Verbakel verdiend 
winnaar bij de RKSV Nuenen
Door Antoon Hurkmans

Ook deze vrijdagavond hadden vele rik liefhebbers weer de weg naar de rik 
arena gevonden voor een prima avondje rikken bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. Hadden wij de vorige uitgave al te maken met een groeiende op-
komst, deze week had de organisatie te maken met een record aantal deel-
nemers en zat de rik arena weer vol met enthousiaste kaarters.

Na een tijdje van afwezigheid was het 
John Verbakel die er in de eerste ronde 
vol voor ging en de eerste ronde voor 
de pauze dan ook afsloot met een rian-
te voorsprong van 28 punten op Hub 
Marquenie die na de eerste ronde op 
nummer twee stond. Na de pauze wer-
den nog eens alle duivels ontbonden 
om John van die eerste plaats te ver-
dringen en het was vooral John zelf die 
met Antoon Hurkmans in de slag 
moest om zijn koppositie te kunnen 
handhaven. Tot het bittere einde bleef 
het spannend en een beter bod in de 
laatste ronde was voldoende voor 
John om met vier punten voorsprong 
de overwinning veilig te stellen. De 
hoofdprijs bij de loterij was deze week 
voor Fien van Eijk.

Uitslag rikken 11 januari
1 John Verbakel  102 punten
2 Antoon Hurkmans 98 punten
3 Hub Marquenie 74 punten
4 Thea Elbers 58 punten
5 Bennie de Louw 57 punten 
6 Riny Schepers 57 punten
7 Hans de Haas 57 punten
8 Gerton van Leenders 56 punten
9 Frans Foolen 54 punten
10 Paul van Os 49 punten

Vrijdag 18 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, voor zowel leden als 
niet leden. Nog niet geweest jammer, 
uitstellen niet doen.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 
Nuenen. Voor informatie bellen naar 
06- 10289797 of 06-52696828.

John Verbakel ontvangt de felicitaties uit 
handen van j urylid Ludo van de Berg

Onthulling 
multifunctionele 
boarding bij   
RKSV Nuenen
Aankomende zondag 20 januari is de 
feestelijke onthulling van het Green 
Boarding Project, een multifunctionele 
energie Boarding mogelijk gemaakt 
door onze Energie Sponsor BanBouw uit 
Nuenen. Door deelname van BanBouw 
aan het initiatief van Softs (Surface of 
Things) kan RKSV Nuenen de energie-
kosten verlagen en verder verduurza-
men. Hiermee gaat RKSV Nuenen, dank-
zij BanBouw, de energierekening om-
laag brengen en dragen we gezamenlijk 
bij aan een duurzamere samenleving. 
Dit alles zal plaatsvinden  voor- en tij-
dens de thuiswedstrijd van het eerste 
team van RKSV Nuenen tegen Udi’19/
CSU. Wij nodigen hierbij iedereen uit 
om aanwezig te zijn bij dit heuglijke feit. 
De aanvang van de wedstrijd is 14.30 
uur. Locatie: RKSV Nuenen. Pastoors-
mast 14, 5673 TD Nuenen.

Z&PV Nuenen zet forse stap 
richting promotie
Door Martin de Wildt

De zwemmers van Z&PV Nuenen hebben afgelopen zondag een forse stap 
richting promotie naar de hoofdklasse gezet. In de 2e ronde van de compe-
titie wisten ze 22 seconden beter te scoren dan ZVVS uit Vlaardingen en 
ruim 150 seconden beter dan The Hague Swimming, waarmee ze beiden 
teamsv passeerden op de ranglijst en op de 3e plaats staan. Na vier ronden 
promoveren de beste vier teams.

Zwemmen

Om het nieuwe jaar feestelijk te ope-
nen was er voor alle zwemmers van 
Z&PV Nuenen een nieuwjaarsbrunch 
georganiseerd door de activiteiten-
commissie. Daarna ging het team met 
de bus richting Papendrecht voor de 
2e competitieronde. Op het program-
ma onder andere de zware 400m wis-
selslag en de 400vrij. Bij de heren was 
er op de 400wissel een 1-2-3 voor Nue-
nen met Sven Kardol, Wouter Sijmons 
en Ruud van Heerbeek, terwijl de da-
mes met plek 2, 3 en 4 ook zeer goed 
scoorden. Op  de 400vrij waren het 
Bram Zwetsloot en Milan Meurs die 
goede zaken deden voor hun team.
In de jongere categorieën waren er 
mooie tijden voor onder andere Kayley 
McAteer, Lotte Bastiaansen en Floris 
Sonneveld op de 200rug, terwijl Rem-
co Verhoeven en Tim van Nispen op 
zowel de 100vrij als 200wissel zich ste-
vig verbeterden. Tel daarbij ook de 

nieuwe persoonlijke records voor 
Nienke van Lieshout, Liselot van der 
Velden, Erica Sleddens, Kim Geraets, 
Sasha Henraat, Julie van Nispen en 
Lotta van Kemenade, plus bij de jon-
gens voor Koen van den Wildenberg, 
Ralph Spanjers, Marc Henraat en Tri-
stan van de Wel en de ploeg uit Nue-
nen stapte tevreden weer de bus in.

Op 10 februari staat de 3e ronde op 
het programma en op 24 maart kan 
het team uit Nuenen de promotie pro-
beren veilig te stellen

RKGSV Gerwen
Zondag 20 januari 
RKGSV 1- Mariahout 1 . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Oirschot vooruit 7 . . . 11.00
RKGSV 3 - SBC 7 . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Nieuw Woensel 8 - RKGSV 4 . . . 14.30

RKVV Nederwetten
Zondag 20 januari
Nederwetten 1 - WHV 1 . . . . . . . 14.30
Nederwetten 2 - Pusphaira 6 . . 10.00
Nederwetten 3 - Nuenen 8 . . . . 12.00 

NKV KORFBAL
Zaterdag 19 januari
Atilla 1 - NKV 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 13.45
Zondag 20 januari
DKB 2 - NKV 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.40

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

Rikken

Drie leden van 
Vogelvereniging 
Laarbeek Wereld 
Kampioen
Het was alweer een aantal jaren geleden, 
maar dit jaar waren de Wereldkampioen-
schappen in Nederland en wel in Zwolle. 
De organisatie was in handen van de Ne-
derlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
Zo’n 24.000 leden houden zich bezig met 
het kweken van vele soorten vogels zo-
als; veel soorten tropische vogels, Kana-
ries, Parkieten, Papegaaien en wildzang 
toe. Twee jaar lang heeft een groep van 
10 personen hard gewerkt aan de reali-
satie van deze show. Ruim 100 keur-
meesters hebben de afgelopen dagen 
bijna 25.000 vogels gekeurd, voor de in-
zenders altijd een spannend moment en 
op 7 januari kwam dan eindelijk de uit-
slag. Vogelvereniging Laarbeek had drie 
kampioenen, Jos van Kemenade Wereld 
Kampioen met een Kanarie Münchener 
en Brons met een Heggemus, Toon van 
Bakel Wereld Kampioen met een Kraai en 
Zilver met een Ekster, Gerard v.d. Akker 
Wereld Kampioen met een Ringmus, 
Tonny van Alem Brons met een Kanarie 
Scotch Fancy. Een geweldige prestatie! 
Nog nooit was er een wereldkampioen 
geweest bij Vogelvereniging Laarbeek 
en nu zelfs drie, geweldig. Het Bestuur 
feliciteert alle kampioenen en overige 
deelnemers met hun geweldige presta-
tie  en zal hier extra aandacht aan beste-
den in de vergadering.

KBO Kienavond
Op vrijdag 18 januari organiseert de Se-
niorenvereniging KBO Lieshout weer 
de bekende en gezellige KBO kien-
avond in het Dorpshuis.Onze kienavon-
den zijn altijd vol verrassingen. Kom 
kienen en win een van de prachtige 
prijzen. De zaal is open om 19.00 uur en 
om 20.00 uur beginnen we met kienen. 
Na het kienen houden wij traditiege-
trouw de loterij met mooie prijzen.
Wij nodigen iedereen van harte uit om 
‘ns ’n avond gezellig te komen kienen 
bij ons in het Dorpshuis. Zeker ook als 
u alleen bent kan het gezellig zijn met 
al die andere mensen.  Ook als u nog 
nooit eerder hebt mee gekiend, bent u 
van harte welkom.



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

“Honing is ècht een 
wondermiddel voor de huid”
aldus Tineke Cremer die jarenlang het onderzoek 

aan de Wageningen Universiteit leidde.

Door eczeem, allergie en verminderde 
weerstand krijgen steeds meer mensen 
hinder van huidirritaties. Mensen met een 
zeer droge huid zijn ook nog eens gevoeliger 
voor huidproblemen, zoals kloven in handen 
en voeten en rode, jeukende plekjes. Door 
te krabben kunnen kleine oppervlakkige 
wondjes ontstaan.

Dermagiq Skin is een zalf met enzymrijke 
honing en is ontwikkeld op de universiteit 
van Wageningen. De zalf is onderzocht in 
verschillende poliklinieken dermatologie, deze 
zijn gespecialiseerd in de behandeling van 

eczeem. Niet alleen bij volwassenen, maar ook 
bij kinderen met eczeem en met wondjes door 
krabben bij eczeem, verbeterde de huidconditie 
aanzienlijk door het gebruik van Dermagiq Skin.

Mevrouw S. (26) vertelt: ”Al sinds mijn 
geboorte heb ik last van eczeem, de huid jeukt 
constant, is rood, opgezet, nattig en schilferig. 
Door het vele krabben zijn veel wondjes op mijn 
benen ontstaan. Ik kan geen enkele zalf op mijn 
huid verdragen, ze geven stuk voor stuk een 
heftige reactie. Nu behandel ik mijn huid eenmaal 
per dag, ’s avonds, met Dermagiq Skin. Echt 
maar een dun laagje breng ik aan. Na een week 
zag ik al een vooruitgang! Er trad een duidelijke 
verbetering op in de conditie van mijn huid”. 

Dermagiq Skin is hormoonvrij en al geschikt 
vanaf babyleeftijd. Ook verlicht het de jeuk bij 
insectenbeten en waterwratjes.

Eczeem of huidirritaties?
Honing laat de huid stralen!

Skin

GRATIS
Body Wash

Bij aankoop van een 
verpakking Dermagiq 

Skin nu tijdelijk 
Dermagiq Body Wash

(verzorgende reiniging 
voor huid&haar)

 250 ml t.w.v. 
€ 10,95 gratis!

(Dermagiq Skin 
30 gr. € 13,45 / 
50 gr. € 20,45)

verschillende poliklinieken dermatologie, deze 
zijn gespecialiseerd in de behandeling van 

30 gr. € 13,45 / 
50 gr. € 20,45)

Vraag uw 
gezondheidsadviseur 

naar een gratis 
proefsachet en 
ervaar het zelf!
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EHBO
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DA Drogisterij & Parfumerie Noordveld  Hoge Brake 72, 5672 GM Nuenen
DA Drogisterij & Parfumerie Mark  Dorpsstraat 5, 5737 GA Lieshoutverkrijgbaar bij:
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